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Resumo 

 

A otite média é uma doença de ocorrência frequente, porém subdiagnosticada na 

clínica médica veterinária. A literatura disponível sobre esta patologia na espécie felina é mais 

escassa que a literatura sobre a espécie canina. Este trabalho tem por objetivo rever aspectos 

relevantes da doença como etiopatogenia, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento, 

ressaltando as diferentes características dos felinos. O estudo foi realizado a partir do relato de 

um caso de otite média e interna em um paciente felino, visando reforçar a importância do 

exame clínico e observação dos sintomas bem como a realização de exames complementares 

que auxiliem no diagnóstico da doença. A agilidade e precocidade do diagnóstico podem 

determinar um bom prognóstico. 
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1. INTRODUÇÃO 

A otite é um processo inflamatório da orelha e pode ser classificada de acordo com sua 

localização como externa, média e interna. Os prognósticos e tratamentos diferem de acordo 

com o tipo e a etiologia associada (MORIELLO; DIESEL, 2011). 

Esta doença pode ser um desafio na clínica médica veterinária. A abordagem utilizada 

para diagnóstico e tratamento da otite canina raramente revela um resultado satisfatório 

quando aplicada em gatos. Os felinos podem desenvolver otite média sem manifestar otite 

externa, são menos suscetíveis a infecções secundárias que os cães e podem desenvolver 

ototoxicidade com maior frequência que a espécie canina, sendo necessário maior cuidado na 

utilização da terapia tópica (KENNIS, 2013). 

A otite média é um problema multifatorial e passa despercebida por grande parte dos 

médicos veterinários. Sua prevalência exata ainda é desconhecida, porém foi relatada como a 

terceira dermatopatia mais comum após abscessos e puliciose. (GOTTHELF, 2007; 

MORIELLO; DIESEL, 2011). 

Este trabalho teve por objetivo relatar o caso de um paciente felino com  otite média e 

interna e a importância da realização dos exames complementares para diagnóstico, 

tratamento e prognóstico da doença . 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Anatomia da orelha 

A orelha é formada pela pina, meato acústico externo (dividido em um meato acústico 

vertical e um meato acústico horizontal), a orelha média e a orelha interna (BLOOM, 2011). 

O conhecimento da estrutura e fisiologia da orelha saudável é fundamental para o 

reconhecimento de anormalidades que envolvam ou se originem em uma ou mais estruturas 

da mesma (NJAA et al, 2012). 

2.1.1 Orelha Externa 

A pina é desenvolvida para capturar ondas sonoras estando envolvida com a 

comunicação não verbal entre gatos e outros animais. Os gatos possuem em sua maioria a 

pina ereta (exceto Scottish Folds), triangular, havendo uma superfície côncava e uma 

convexa, ambas revestidas por pele e levemente coberta por pelos. Entre essas superfícies está 

a cartilagem auricular, que se apresenta como um tubo em L modificado com 

aproximadamente 1cm , formando os meatos acústicos vertical e horizontal, este último 

terminando na membrana timpânica (figura 1A). Conforme se aproxima desta membrana, a 

cartilagem auricular é substituída pela cartilagem anular, terminando lateralmente à 

membrana, onde se inicia o meato acústico ósseo externo, que é uma extensão do osso 

temporal (BLOOM, 2011). 

2.1.2 Orelha Média 

De acordo com Grace (2011), as estruturas da orelha média incluem a membrana 

timpânica e a cavidade timpânica, o nervo timpânico (um ramo do nervo facial), a abertura 

para tuba auditiva e os três ossículos auditivos, o martelo, a bigorna e o estribo (figura 1B). 

A membrana timpânica é uma membrana semitransparente de 3 camadas, localizada 

em um ângulo de 45° em relação ao eixo do canal horizontal. Ela divide as orelhas externa e 

média. Sua camada mais externa é formada por epitélio estratificado, a camada intermediária 

tem origem em tecido conjuntivo faringeano e a camada interna deriva de tecido da mucosa 

faringeana (LUCAS et al, 2015). Ela é dividida em 2 porções: a pars flácida, menor, mais 

dorsal e plana e a pars tensa, maior, ventral, mais resistente e de formato côncavo, devido a 
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tensão aplicada a superfície da membrana, onde o manúbrio do martelo está anexado. O ponto 

de maior depressão da membrana é o umbro (NJAA et al, 2012).  

Funcionalmente, a membrana timpânica participa do processo de audição, quando as 

vibrações ou ondas sonoras por ela detectadas são transmitidas para cóclea através dos ossos 

da orelha média e janela oval; através da cóclea essas ondas são convertidas em impulsos 

nervosos e transmitidos via nervo auditivo para o cérebro (BLOOM, 2011). 

A orelha média é um compartimento preenchido por ar quase todo margeado por osso; 

lateralmente pela porção timpânica do osso temporal e superfície medial da membrana 

timpânica; ventralmente pela bula timpânica; medialmente pela porção petrosa do osso 

temporal e dorsalmente pela porção petrosa e pela porção timpânica do osso temporal (NJAA 

et al, 2012). 

A cavidade timpânica é o espaço entre a membrana do tímpano e a orelha interna. Ela 

pode ser dividia em três partes: dorsal, média e ventral. A parte dorsal ou recesso 

epitimpânico contém os ossículos auditivos e os músculos a eles associados e localiza-se 

acima do nível da membrana timpânica; a parte média abre-se através da tuba auditiva para 

nasofaringe e inclui a parede lateral e a membrana timpânica; a parte ventral é a bula 

timpânica, um prolongamento bulboso do osso temporal (LUCAS et al, 2015). Em gatos a 

cavidade timpânica é divida em dois compartimentos desiguais por um septo; um menor, 

dorsolateral onde existe o ossículo auditivo, o óstio da tuba auditiva e o tímpano, e um maior, 

ventromedial que é a bula timpânica, um compartimento preenchido por ar (KUMAR; 

ROMAN-AUERHAHN, 2007). 

Quanto aos ossículos auditivos, o manúbrio do martelo se prende a pars tensa e pode 

ser visto através da membrana timpânica quando a orelha é examinada. No cão possui forma 

da letra C e no gato é mais retilíneo. As vibrações transmitidas a partir da membrana do 

tímpano passam pelo martelo, bigorna e estribo, que as transmite para a orelha interna 

(BLOOM, 2011). 

A tuba auditiva é um canal curto que se estende da nasofaringe à porção rostral da 

cavidade timpânica. Sua função é igualar a pressão em ambos os lados da membrana 

timpânica. As tubas auditivas se abrem quando ocorre bocejamento ou deglutição o que 

permite que a secreção produzida pelas células caliciformes da cavidade timpânica seja 

liberada (LUCAS et al, 2015; NJAA et al, 2012). 
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 Segundo Kumar e Roman- Auerhahn (2007), os nervos que acompanham a orelha 

média são os nevos simpáticos pós ganglionares; o nervo facial e uma ramificação dele e um 

ramo do nervo glossofaríngeo. As fibras nervosas pós ganglionares, chamadas de nervos 

carotídeos internos correm pela cavidade da orelha média pela submucosa abaixo do septo da 

bula timpânica sobre o promontório coclear. O nervo facial passa pelo canal ósseo facial e 

fica exposto na cavidade medial da orelha. A corda timpânica que é um ramo do nervo facial 

passa pela base do martelo. O ramo timpânico do nervo glossofaríngeo supre a membrana 

mucosa da bula timpânica e inerva a cavidade timpânica.   

 

2.1.3 Orelha interna 

As estruturas da orelha interna incluem a cóclea, o vestíbulo e os canais semicirculares 

(figura 1B); estes estão alojados dentro do labirinto membranoso contido no labirinto ósseo. O 

labirinto membranoso é composto pelo ducto coclear, utrículo, sáculos e os canais 

semicirculares, todos contendo endolinfa (GRACE, 2011; KENT et al, 2010). 

A cóclea é responsável pela recepção dos estímulos auditivos; o osso da cóclea 

envolve um eixo central oco, o modíolo, que acomoda o nervo coclear; o vestíbulo está em 

comunicação rostralmente com a cóclea e caudalmente com os canais semicirculares, é uma 

cavidade de forma ovoide onde está situada a janela do vestíbulo, que se abre na cavidade do 

tímpano; e os canais semicirculares estão dispostos em ângulos quase retos entre si, são três 

(anterior, posterior e lateral) e neles estão localizados os receptores do nervo vestibular, 

relacionado com o equilíbrio. Gatos brancos com surdez congênita possuem alterações na 

cóclea que podem incluir lesões no nervo coclear. (KUMAR; ROMAN-AUERHAHN, 2007; 

LUCAS et al, 2015). 

2.1.4 Sistema Vestibular 

O sistema vestibular é o componente do sistema nervoso responsável pela manutenção 

do equilíbrio. Ele está envolvido na detecção da posição estática da cabeça assim como da 

aceleração, desaceleração e movimentos de rotação. Também coordena movimentos da 

cabeça com movimentos dos olhos, tronco e membros (KENT et al, 2010).  

Segundo Sanders & Bagley (2006), o sistema vestibular pode ser divido anatômica e 

funcionalmente em periférico, cujos componentes encontram-se fora do tronco cerebral, e 

central, onde os componentes estão em tronco cerebral e cerebelo. A diferenciação da 
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localização da doença nestes sistemas é importante tanto para diagnóstico quanto para 

prognóstico. 

A metade caudal a um terço da porção petrosa do osso temporal contém as estruturas 

vestibulares, incluindo o sáculo, o utrículo e os canais semicirculares. O sáculo e utrículo 

estão localizados dentro do vestíbulo e próximos ao estribo e a curva basal da cóclea. Células 

epiteliais ciliadas neurosensorais estão agregadas em uma região mais espessa da parede 

destas cavidades preenchidas com endolinfa chamadas de máculas. A macula sacular é 

orientada verticalmente, enquanto a mácula utricular está orientada horizontalmente. O 

utrículo e o sáculo respondem pela percepção da aceleração ou desaceleração linear e pela 

posição estática da cabeça. Nos canais semicirculares, o receptor é a crista ampular, que é 

revestida por células ciliadas. É ela a responsável pela percepção do posicionamento da 

cabeça em qualquer plano e ângulo rotacional (NJAA et al, 2012 ; SANDERS; BAGLEY, 

2006). 

O nervo vestibulococlear (VIII nervo craniano) constitui-se de duas porções, a coclear 

e a vestibular que respondem pela audição e equilíbrio, respectivamente e cujos receptores 

encontram-se na orelha interna. A porção coclear entra no bulbo rostral e segue em direção ao 

córtex auditivo contralateral no lobo temporal. A porção vestibular vai para o bulbo rostral 

nos núcleos vestibulares e então se distribui para medula espinhal, tronco encefálico e 

cerebelo. As projeções que vão para a medula espinhal levam a facilitação dos músculos 

extensores ipsilaterais e inibição dos músculos flexores ipsilaterais e extensores contralaterais; 

as fibras que seguem para o tronco encefálico projetam-se para formação reticular e o centro 

do vômito enquanto outras seguem para os núcleos III, IV e VI de nervos cranianos, para 

coordenação do movimento dos olhos; as fibras que seguem para os núcleos fastigal e 

floconodular do cerebelo exercem a função de coordenar os olhos, pescoço, tronco e membros 

em relação à cabeça (SATO, 2015). 
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Figura 1. Diagrama esquemático da orelha. A : 1. Pina, 2. Orelha externa, 2.2. Canal Vertical, 

2.3. Canal Horizontal, 3. Orelha média, 4. Orelha interna, 5. Nervo facial, 6. Glândula Parótida, 7. 

Glândula Mandibular. B: 1. Parte petrosa do osso temporal, 2. Base do estribo na janela oval, 3. 

Estribo, 4. Bigorna, 5. Martelo, 6. Meato acústico externo, 7. Membrana timpânica, 8. Janela redonda, 

9. Bula timpânica, 10. Cóclea, 11. Cavidade timpânica, 12. Canais semicirculares, 13. Nervo facial, 

14. Nervo vertibulococlear. (NJAA et al, 2012). 
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2.2 Etiopatogenia 

Otite é a inflamação do canal auditivo e/ou da pina. A otite externa é somente quando o 

canal externo, fora da membrana timpânica está acometido; otite média é quando há 

envolvimento do tímpano e bula timpânica e otite interna remete a danos no aparelho 

auditivo; sintomas neurológicos e surdez normalmente estão envolvidos (KENNIS, 2013). 

São fatores predisponentes: ambiente úmido e lambedura que levam a maceração do 

tecido da orelha, estenose do canal auditivo e deformação da pina, secundários a 

otohematoma, limpezas agressivas ou muito frequentes das orelhas. As causas primárias 

incluem doenças parasitárias, alergias, doenças autoimunes, neoplasia, desqueratinização, 

dermatite facial do Persa, doenças congênitas, corpo estranho, pólipos, trauma. Otites externas 

recorrentes podem ser otites médias não diagnosticadas, infecções resistentes e obstruções do 

canal auditivo. (MORIELLO, 2012). 

Segundo Moriello e Diesel (2011), fatores perpetuantes são infecções bacterianas e 

fúngicas. Quando resistentes, podem levar a alterações como espessamento, estenose e dano a 

migração epitelial. 

A otite média pode ser causada quando micro-organismos ascendem da retrofaringe 

pela tuba auditiva até a bula timpânica, por infecção do trato respiratório superior, 

complicações por infestação de ácaros auriculares ou por lesão obstrutiva (MORIELLO; 

DIESEL, 2011). 

No gato, a doença primária ocorre como resultado de infecção ascendente através da 

bula timpânica para a orelha média. O mecanismo exato de desenvolvimento desta 

enfermidade não foi relatado embora bactérias isoladas da bula de gatos com otite média 

sejam consistentes com patógenos respiratórios. Foi levantada a hipótese de que a infecção 

viral crônica do sistema respiratório superior desencadeasse-a, porém isso não foi 

comprovado. Além de Streptococcus sp e Staphilococcus sp, o Mycoplasma  sp e a Bordetella 

sp também já foram isolados em culturas com menor frequência, porém não foi esclarecido o 

papel dessas bactérias de trato respiratório superior na patogênese da doença. Também não foi 

definido se os organismos anaeróbios estão envolvidos quando a membrana timpânica está 

intacta e a tuba auditiva incha, vedando esses micro-organismos dentro da bula (GOTTHELF, 

2004). 
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Os pólipos nasofaringeos são formações inflamatórias não neoplásicas que surgem da 

orelha média ou da tuba auditiva e se estendem a faringe. Os pólipos auriculares também 

surgem na cavidade timpânica ou tuba auditiva, porém se direcionam através da membrana 

timpânica em direção ao meato acústico externo. O local de origem do pólipo não pode ser 

determinado pelo exame histológico devido à semelhança da mucosa da tuba auditiva e da 

cavidade timpânica. Sua etiologia é desconhecida; supõe-se que seja uma resposta a infecção 

crônica do trato respiratório superior; otite média crônica; infecção ascendente da nasofaringe 

ou de origem congênita. Sua presença na bula pode ser consequência ou causa da otite média,  

devido à obstrução da tuba auditiva com acúmulo de fluido. Outros fatores os quais a 

presença de pólipos pode predispor à otite média incluem aumento da pressão negativa dentro 

da tuba auditiva causando transudação dos vasos sanguíneos dentro da cavidade timpânica ou 

distorção na abertura faringeana da tuba auditiva resultando em infecção ascendente. Os 

pólipos afetam principalmente jovens de 1 ano a 3 anos de idade sem predisposição racial ou 

de sexo ( KUDNIG, 2002). 

As neoplasias de orelha média são raras em gatos, estando descritas entre elas linfoma, 

carcinoma de células escamosas e fibrossarcoma (WILSON, 2011). Dos pacientes que 

apresentam sinais clínicos associados à orelha, a maioria dos casos pode ser atribuída a 

doenças não neoplásicas como otite externa e média, trauma ou doença vestibular periférica 

idiopática. Somente uma pequena parcela apresentará neoplasia ou processos obstrutivos 

(SULA, 2012). 
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2.3 Sinais Clínicos 

Os animais com otite média podem apresentar meneios cefálicos, dor a manipulação 

da cabeça, alterações de apetite e hábito alimentar, prostração, perda de audição e dor quando 

a boca é aberta; a palpação da orelha pode ser dolorosa. Gatos com membrana timpânica 

rompida e otite média podem apresentar uma secreção fétida no meato acústico horizontal 

(MORIELLO; DIESEL, 2011).  

Devido às diversas neuroestruturas associadas à orelha, as doenças otológicas podem 

estar ligadas a uma variedade de manifestações neurológicas; paralisia de nervo facial 

(inclinação de orelha e lábio, aumento da abertura palpebral, ausência de reflexo palpebral, 

sialorréia, ceratoconjuntivite seca, ausência de abertura da narina durante a inspiração)  e 

síndrome de Horner (miose, ptose palpebral, enoftalmia, protusão da terceira pálpebra)   

podem ocorrer ipsilateral a otite média enquanto que os sinais clínicos de otite interna são os 

de síndrome vestibular periférica, que incluem inclinação da cabeça para o lado da otite, 

ataxia, quedas, inclinação do corpo, rolamento, andar em círculos, nistagmo e estrabismo 

posicional. (GAROSI et al, 2012). 
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2.4  Diagnóstico  

2.4.1 Anamnese 

A anamnese pode trazer informações importantes como início, duração e progressão da 

doença. Informações como doença unilateral ou bilateral, sendo a primeira mais compatível 

com corpo estranho, neoplasia, pólipo; a segunda com causas alérgicas, são importantes para 

a investigação diagnóstica, bem como a idade, quando animais jovens estão mais predispostos 

a parasitas; animais adultos a doenças alérgicas e animais idosos a neoplasias e doenças 

imunomediadas. Ainda sob este aspecto, o conhecimento sobre a aquisição do animal 

provindo de abrigos ou animais de vida livre podem nos fornecer informações sobre infecção 

viral, que pode estar associada a otite média crônica (MORIELLO; DIESEL,2011). 

O histórico de espirros, secreção ocular ou nasal também pode fornecer informações 

sobre a otite média, visto que em gatos as doenças respiratórias podem ser a causa desta 

afecção. Deve-se considerar esta doença quando um animal apresentar síndrome de Horner, 

dano ao nervo facial ou sintomas de doença vestibular (GOTTHELF, 2007). 

 2.4.2 Exame Físico 

O exame físico do paciente é necessário para avaliar se há doença concomitante, como 

problemas dermatológicos e sinais neurológicos. Deve-se proceder ao exame da orofaringe e 

laringe para pesquisa de pólipos nasofaringeanos e estar atento a sinais sistêmicos, pois a otite 

pode ser um sintoma de doença paraneoplasica (MORIELLO; DIESEL,2011). 

2.4.3 Cultura e Antibiograma 

Em gatos, o micro-organismo bacteriano mais isolado foi Staphylococcus intermedius. 

Outras bactérias também foram isoladas como Pseudomonas sp, Bordetella sp , Bacteroides 

sp, Fusobacterium sp e Mycoplasma sp. A incidência de resistência bacteriana em gatos é 

pequena. Em doenças otológicas, o resultado da cultura e o antibiograma podem não se 

correlacionar a resposta clínica, isso porque os mecanismos de resistência bacteriana diferem 

muito, fazendo com que alterações no modo da utilização do antibiótico possam tornar 

sensível uma bactéria previamente relatada como resistente (GOTTHELF, 2007). 
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Ainda segundo Gotthelf (2007) muitas infecções são mistas e podem incluir 

Malassezia sp, relatada quando realizada a citologia da orelha média. Algumas amostras 

podem revelar a citologia negativa para bactérias, porém ao realizar a cultura se mostram 

como positivas. 

 Em Lucas et al (2015), refere-se que a citologia e a cultura bacteriana são exames 

complementares, pois não deve haver discordância entre eles como a exemplo quando na 

citologia há evidenciação de bacilos e crescimento de Staphylococcus sp no cultivo. Um dos 

exames está incorreto e ambos devem ser repetidos.     

2.4.4 Video-otoscopia e otoscopia convencional 

O exame otológico deve ser realizado começando pela pina, observando-se qualquer 

alteração como eritema, ulceração, edema, escamação ou crosta. Proceder ao exame do meato 

acústico através de palpação, averiguando a existência de dor, calcificação ou espessamento e 

por fim avaliando a membrana timpânica através de exame otoscópico. (BLOOM, 2011). 

Segundo Gotthelf (2004), se há uma estenose significante do meato acústico externo, a 

membrana timpânica pode não ser visualizada adequadamente. Pode ser necessário o 

tratamento tópico ou sistêmico a base de glicocorticoides para diminuir a inflamação da 

orelha.  

A vídeo otoscopia fornece iluminação na extremidade de uma sonda, transmitindo luz 

através desta pelo cabo de fibra optica conectado a uma fonte de luz. Se a membrana 

timpânica permanece translucida a orelha média pode ser transiluminada pelo vídeo otoscópio 

e seus componentes podem ser visualizados. Quando comparada a otoscopia convencional 

que fornece aumento de 10x, a vídeo otoscopia fornece um aumento de 25x, permitindo uma 

avaliação mais detalhada da membrana timpânica e do meato acústico. (BLOOM, 2011; 

GOTTHELF, 2004).  

As indicações para a vídeo otoscopia são sinais clínicos de otite; odor, secreção ou 

dor; consultas geriátricas; raças predispostas a otopatias, animais com dermatopatias crônicas. 

Quando a orelha está inflamada, dolorida ou com conteúdo purulento a anestesia é necessária 

para realização de limpeza e exames minuciosos (RAWLINGS, 2009). 

A membrana timpânica pode apresentar-se intacta ou anormal durante a ocorrência da 

otite média. Ela pode alterar sua cor, passando de perolada e translucida à opaca e 
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acinzentada.  A presença de fluido amarelado pode ser vista através da membrana timpânica e 

esta pode encontrar-se projetada no meato acústico externo. Quando há suspeita de ruptura da 

membrana timpânica, porém não é possível sua visualização, podem ser empregadas técnicas 

como a aplicação de um cateter de diâmetro pequeno, buscando sentir a superfície na qual ele 

se detém (esponjosa se for o tímpano e rígida se for a parede da bula timpânica, quando 

houver rompimento da membrana timpânica); a timpanometria, restrita a pesquisas; instilação 

de solução de fluoresceína, avaliando-se orofaringe e cavidade nasal (refere ruptura se houver 

fluido verde amarelado ou alaranjando nestas cavidades) e o preenchimento da orelha com 

solução salina já estando o animal em decúbito lateral, posicionando um vídeo otoscópio; se 

houver presença de bolhas de ar saindo do canal enquanto o animal respira há ruptura da 

membrana (GOTTHELF, 2007). 

2.4.5 Radiografia 

As radiografias são uteis na avaliação da parte óssea da bula timpânica. 

Adicionalmente, meato acústico externo pode ser avaliado para alterações crônicas assim 

como mineralização ou estenose. É um método de imagem amplamente disponível e familiar 

aos veterinários, sendo a primeira ferramenta a ser utilizada na avaliação de otopatias 

(BISCHOFF; KNELLER, 2004). 

São descritas cinco projeções para avaliação da orelha: dorsoventral, rostro 30° 

ventral-caudodorsal de boca aberta (rostrocaudal de boca aberta), latero-lateral e esquerda e 

direita latero 20° ventral-laterodorsal (lateral oblíqua). Cada projeção permite a avaliação 

especifica de regiões anatômicas da orelha e possui diferentes vantagens e desvantagens, 

portanto mais de uma projeção deve ser obtida para uma completa avaliação (GAROSI et al, 

2003).  

As projeções lateral obliqua e rostrocaudal de boca aberta são melhores na avaliação 

da bula timpânica. Os achados radiográficos associados à otite média incluem opacidade de 

tecidos moles na bula, esclerose da parede da bula ou da parte petrosa do osso temporal, 

proliferação óssea da parte petrosa do osso temporal e sinais de otite externa. Se o processo 

infeccioso for muito severo pode haver lise da bula timpânica (BISCHOFF; KNELLER, 

2004). 
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Em felinos a orelha média é divida em dois compartimentos desiguais por um fino 

septo ósseo. Ambos os compartimentos dorsomedial e ventrolateral podem sem radiografados 

pelas projeções lateral e rostrocaudal de boca aberta (GAROSI et al, 2003). 

Em otites médias agudas ou infecções crônicas pode não haver alterações 

radiográficas, portanto falsos negativos nesta doença podem ocorrer. Em um estudo 

comparativo, 25% dos pacientes com otite média confirmada por método cirúrgico não 

apresentavam alterações radiográficas (GAROSI et al, 2003). 

Certamente a maior desvantagem da imagem radiográfica é a sobreposição das 

estruturas.  Também não é possível diferenciar se a opacidade de tecidos moles, identificada 

dentro da bula é por fluido ou massa, pois ambas apresentam a mesma opacidade. Sob estes 

aspectos a tomografia computadorizada e o imageamento por ressonância magnética 

permitem melhor acurácia. A otite interna não pode ser avaliada por exame radiográfico  

(MORIELLO, 2012; FORREST; GENDLER,2011). 

2.4.6 Ultrassonografia 

A ultrassonografia possui muitas vantagens sobre outras técnicas de imageamento 

visto que não envolve radiação ionizante, é bem tolerada pelos animais sem haver a 

necessidade de sedação ou anestesia e é amplamente disponível aos veterinários. Foi utilizada 

com sucesso na visualização da bula timpânica de cães, podendo diferenciar fluido de gás 

dentro do lúmen, sendo mais uma ferramenta para avaliação de otite média. Em gatos se 

mostrou discretamente mais sensível que a radiografia para identificação de fluido na 

ausência de alterações ósseas. É possível avaliar a bula timpânica dos gatos através de 

abordagem ventral do crânio, posicionando o transdutor de modo caudal ao processo angular 

da mandíbula. No entanto o pequeno tamanho da espécie dificulta a técnica de visualização 

(KING et al, 2007). 

2.4.7 Tomografia Computadorizada 

A tomografia computadorizada fornece imagens transversais das partes externa, média 

e interna da orelha. Poucos são os relatos que a mencionam no imageamento das otopatias de 

cães e gatos. A avaliação das imagens da tomografia computadorizada incluem critérios como 

alteração do contorno da bula timpânica, presença ou ausência de proliferação óssea e/ou 

osteólise e aumento de fluido ou tecido dentro da bula. Assim como as radiografias, a 

interpretação das imagens depende da comparação da simetria. Cortes finos permitem 
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visualização de importantes detalhes anatômicos das estruturas das orelhas média e interna 

(GAROSI et al, 2003). 

Com relação à aparência das estruturas na tomografia computadorizada, em um estudo 

bem posicionado as bulas timpânicas devem ser simétricas e de opacidade ar. Devem também 

ter paredes bem definidas. Os achados na otite média incluem espessamento e irregularidade 

ou proliferação da parede assim como lise da bula timpânica, densidade de tecidos moles 

representando fluido ou tecido dentro do lúmen e sinais de otite externa. A otite interna é 

melhor avaliada pelo imageamento da ressonância magnética, sendo possível visualizar em 

imagens de tomografia computadoriza apenas severa destruição da orelha interna 

(BISCHOFF; KNELLER, 2004). 

Segundo Shanaman et al (2012) em um estudo realizado comparando a prevalência de 

otite média clínica e subclínica, verificou-se otite média subclínica em 34% dos gatos com 

alterações em imagens de tomografia computadorizada, sendo a prevalência de otite média 

subclínica deste mesmo estudo de 11%. O estudo ainda revelou a prevalência de 23% dos 

gatos com otite média associada a doença nasal. A nasofaringe e a orelha média são 

interligadas pela tuba auditiva. Alterações nas estruturas que compõem a nasofaringe ou a 

tuba podem levar a efusão na orelha média . 

Em comparação ao diagnóstico cirúrgico de otite média, a tomografia 

computadorizada apresentou 11% de falso positivo e 17% de falso negativo, fazendo deste 

exame mais sensível, porém discretamente menos específico que a radiografia. Ela também 

vem se mostrando útil na caracterização da natureza e extensão da otite média e interna. O 

exame de tomografia computadorizada permite melhor visualização das estruturas ósseas e é 

indicado onde alterações ósseas ocorrem com maior importância diagnóstica (GAROSI et al, 

2003). 

2.4.8 Ressonância Magnética 

O imageamento por ressonância magnética devido ao seu alto custo e acesso limitado 

é menos utilizado do que a radiografia e a tomografia computadorizada no diagnóstico de 

otite média, pólipos nasofaringeos e neoplasias. Todavia, esta modalidade é auxiliar na 

diferenciação de doença vestibular periférica e central devido à melhor avaliação quanto à 

presença de neoplasia ou processos inflamatórios que levem a doença vestibular (BISCHOFF; 

KNELLER, 2004). 
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A bula normal é visível como um sinal vazio numa sequência de imagens porque 

contém ar delimitado por osso cortical. Se houver fluido, este aparece hiperintenso em 

imagens T2 e isointenso ao tecido cerebral em imagens T1. A otite média é normalmente 

caracterizada pelo realce do contraste ao longo da margem interna da bula timpânica devido à 

presença de tecido vascular. O imageamento por ressonância magnética permite que 

estruturas dentro da parte petrosa do osso temporal sejam delimitadas e possibilita através de 

protocolos adequados de imageamento a visualização de lesões no labirinto membranoso 

(GAROSI et al, 2003). 

A orelha interna não é distinguida em radiografias indicando-se o uso de imageamento 

por ressonância magnética; ela possui fluido que aparece hiperintenso em T2 e em caso de 

doença, como a otite crônica, muda para isointenso ao tecido cerebral devido a substituição do 

liquido por tecido fibroso. Como ela se conecta ao sistema nervoso central se houver extensão 

da doença poderá ocorrer realce do contraste nas imagens de parênquima cerebral 

(FORREST; GENDLER, 2011). 

As modalidades de imageamento de alta resolução como a ressonância magnética são 

técnicas complementares na avaliação da orelha média e orelha interna. As imagens de 

ressonância magnética podem diferenciar melhor tecidos moles incluindo labirinto 

membranoso e os elementos nervosos associados (GAROSI et al, 2003). 
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2.5 Tratamento  

2.5.1 Clínico 

O tratamento inicia-se com a avaliação da integridade da membrana timpânica e coleta 

de amostra para citologia e cultura e antibiograma, com o animal sob anestesia geral. Se a 

membrana timpânica estiver intacta proceder com a miringotomia para alivio da pressão e 

após coleta de material de dentro da bula realizar limpeza da mesma. (MORIELLO, 2012). 

A miringotomia é um procedimento onde cria-se uma incisão na membrana timpânica 

para que haja alivio da pressão  causada por acúmulo de fluido dentro orelha média e também 

para que possa ser drenado este conteúdo, permitindo a colheita de material para isolamento 

bacteriano. A perfuração ocorre na pars tensa, distal ao martelo, com auxílio de mandril 

específico, tubo de silicone ou sonda uretral de felinos. Proceder com lavagem da cavidade, 

utilizando um mililitro de solução fisiológica por vez, repetindo o procedimento até que a 

solução saia límpida (LUCAS et al, 2015). 

 Após a lavagem ótica pode haver complicações como inclinação da cabeça, nistagmo, 

dor e otite interna. O procedimento deve ser realizado pela manhã e o paciente liberado à 

noite, para melhor acompanhamento dos efeitos adversos que muitas vezes são transitórios e 

se encerram em 24 horas após a lavagem (MORIELLO; DIESEL, 2011). 

Segundo Gotthelf (2007) a terapia tópica diretamente dentro da bula pode ser uma 

alternativa para tratamento. O uso de medicamentos não ototóxicos aceleram a recuperação da 

otite média. A solução antibiótica, antifúngica ou corticosteroide deve ser infundida através 

de cateter até que o liquido extravase no meato acústico externo, não devendo ultrapassar um 

mililitro de solução. O enxágue, sucção e nova infusão devem ser realizados semanalmente. 

Quando o meato acústico estiver seco e houver pouco liquido na bula o tratamento pode ser 

descontinuo, pois a infecção haverá cedido. Então avaliar quinzenalmente a orelha para 

verificação da cicatrização da membrana timpânica. A base dessa terapia é o argumento de 

que os antibióticos orais não alcançam os níveis que os antibióticos tópicos alcançam. 

Os glicocorticoides diminuem a intensidade da inflamação e exsudação encontrada na 

otite média, aumentando assim a penetração dos antibióticos na bula timpânica; eles permitem 

a redução na produção de muco e alteração da viscosidade da secreção dentro da bula, 

alteração esta que facilita sua remoção. Os glicocorticoides também reduzem o inchaço da 

tuba auditiva, aumentando seu lúmen e por consequência a drenagem da secreção para 
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nasofaringe. Pode ser usado em aplicação dentro da bula na forma de solução de fosfato 

sódico de dexametasona (4mg/ml) após a lavagem; por via oral na forma de prednisolona 1-

2mg/kg a cada 24 horas por duas semanas e depois iniciar redução gradativa da dose. Como 

alternativa pode-se aplicar dexametasona 0,1mg/kg endovenosa e depois manter aplicação 

uma vez por semana (GOTTHELF, 2004). 

A bula timpânica contém uma membrana mucosa bem vascularizada que pode 

permitir uma melhor difusão de drogas na orelha média. A escolha do antibiótico sistêmico 

deve ser baseada em cultura e antibiograma . O sucesso da terapia antibacteriana e antifúngica 

na otite média depende de uma minuciosa limpeza da bula timpânica, antibioticoterapia 

específica por no mínimo 6 a 8 semanas. As fluoroquinolonas orais apresentam boa eficácia 

para infecções Gram-negativas. Muitos casos de otite média ocorrem por Malassezia sp e 

dependendo do resultado da cultura e antibiograma podem ser tratados com itraconazol ou 

fluconazol (3 a 5mg/kg por via oral a cada 24 horas) (GOTTHELF, 2007; MORIELO; 

DIESEL,2011; MORRIS,2004). 

Os pólipos inflamatórios podem sem retirados por avulsão ou pode-se recorrer a técnicas 

cirúrgicas como bulectomia ventral ou ablação total da orelha. Sugere-se a realização de 

tomografia computadorizada para guiar a escolha mais adequada (LUCAS et al, 2015).  

O tratamento da otite interna requer o fornecimento de antibióticos sistêmicos por um 

longo período e que tenham boa penetração em uma região de pouca vascularização, tanto em 

tecidos moles como em tecidos ósseos. Drogas de amplo espectro devem ser utilizadas e os 

aminoglicosídeos devem ser evitados. Pode ser necessário o uso de medicamentos como 

difenidramina ou dimenidrinato para melhorar sintomas de náusea secundária aos 

movimentos de cabeça. Os sintomas neurológicos relacionados a otite interna como ataxia e 

inclinação de cabeça podem permanecer mesmo após o término do tratamento (AXLUND, 

2007; LUCAS et al, 2015; SANDERS; BAGLEY,2006). 

 2.5.2 Cirúrgico 

Animais com alterações patológicas extensas, sinais clínicos recorrentes ou casos 

refratários ao tratamento medicamentoso podem requerer intervenção cirúrgica; nestas 

circunstâncias o tratamento cirúrgico consiste em ablação total do conduto auditivo com 

osteotomia de bula timpânica (KENT et al, 2010).  
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A ablação total do conduto auditivo é a excisão de ambos canais auditivos, vertical e 

horizontal ao nível do meato acústico externo. A osteotomia de bula lateral é sempre realizada 

concomitante (WALDRON,2011). 

 Esta técnica possui complicações como hemorragia, obstrução de via aérea superior, 

danos a orelha interna, infecções profundas recorrentes e morte, relatadas durante e após o 

procedimento. Inclinação da cabeça e Síndrome de Horner causadas por danos ao nervo facial 

podem ocorrer, além de fístulas crônicas (KENNIS, 2013; SMEAK, 2011). 

   2.5.3 Ototoxicidade 

Os medicamentos ototóxicos podem ser sistêmicos ou tópicos. Na orelha externa 

destacam-se os ceruminolíticos de baixo pH ou muito potentes que levam a ulcerações e 

exulcerações do canal auditivo. Quando há rompimento da membrana timpânica esses 

medicamentos podem alcançar a orelha interna levando a ototoxicidade neurológica (LUCAS 

et al, 2015; GOTTHELF, 2007). 

 São reconhecidos como ototóxicos a clorexidina, polimixina B, ácido etacrínico, 

furosemida, salicilatos, cisplatina e os antibióticos aminoglicosídeos.  Os cães normalmente 

apresentam perda de audição e gatos manifestam sinais vestibulares (MORIELLO; 

DIESEL,2011). 

 Apresentam-se como antibióticos seguros para uso na bula timpânica as 

fluoroquinolonas como ciprofloxacina, enrofloxacina e ofloxacina, penicilina G aquosa, 

algumas penicilinas sintéticas como a ticarcilina e a carbenicilina e algumas cefalosporinas 

como ceftazidima e cefmenoxima. Dentre os antifúngicos estão o clotrimazol, o miconazol, a 

nistatina e o tolnaftato. A dexametasona e fluocinolona em formas aquosa também podem ser 

utilizadas de forma segura (GOTTHELF, 2007). 
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3 RELATO DE CASO 

   Uma fêmea da espécie felina, da raça persa, 7 anos de idade, castrada, foi atendida em 

clínica veterinária na cidade de São Paulo-SP  após apresentar respiração dispneica, nistagmo 

e paresia nos quatro membros, ocorridos no dia seguinte ao banho em estabelecimento 

comercial. O animal foi sedado para avaliação da orelha, não sendo constatada nenhuma 

alteração e foi tratado por tempo não informado com acetato de prednisolona oral e panolog® 

em orelha esquerda. 

Não havendo resolução do quadro, o animal então foi levado a outra clínica também 

na cidade de São Paulo -SP com referencia de ataxia, apatia, hiporexia e emagrecimento 

progressivo.   

Ao exame físico apresentou mucosas normocoradas, temperatura 38,3°C, 

normohidratado, sem alterações em ausculta cardiopulmonar, sem alterações a palpação 

abdominal. Conduto auditivo direito sem alterações a otoscopia convencional, conduto 

auditivo esquerdo repleto de pomada, dificultando a avaliação. Ausência de reflexo na reação 

de ameaça em olho esquerdo, protusão de terceira pálpebra esquerda e pupila miótica. 

Inclinação da cabeça para lado esquerdo. Animal com ataxia. 

 

Figura 2: Paciente felino apresentando pequena abertura de pálpebra (ptose de pálpebra 

superior) miose e  enoftalmia em olho esquerdo. Foto cedida por Roberta Martin. 
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Suspendeu-se todas as medicações e agendou-se retorno para o dia seguinte para 

reavaliação. Devido à suspeita de trauma durante a limpeza das orelhas no dia do banho e 

possível otite média e/ou interna instituiu-se terapia a base de cloridrato de ondansetrona a 

0,7mg/kg a cada 8 horas por via oral por 7 dias, dicloridrato de flunarizina na dose de 

0,2mg/kg a cada 12 horas por via oral até novas recomendações. Aplicou-se via subcutânea 

cefovecina sódica na dose de 8mg/kg. Para este medicamento o protocolo sugerido foi de 

cinco aplicações com intervalos de 14 dias. 

A radiografia de crânio revelou bula timpânica esquerda opacificada, indicando quadro 

de otite média. 

 

Figura 3: Radiografia vista dorsoventral indicando opacificação da bula timpânica esquerda. 
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Figura 4: Radiografia vista laterolateral direita indicando opacificação da bula timpânica 

esquerda. 

 

Figura 5: Radiografia vista laterolateral esquerda indicando opacificação da bula timpânica 

esquerda 
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O proprietário retornou em 14 dias para segunda aplicação da cefovecina sódica, 

porém referiu animal mais prostrado e ainda ataxico. Foi realizado teste para avaliação da 

integridade da córnea esquerda com a instilação de colírio de fluoresceína, onde constatou-se 

através da impregnação do pigmento a presença de úlcera de córnea. Foi então prescrito 

tratamento com gatifloxacino 0,3% via tópica ocular a cada 6 horas por 15 dias e trometamol 

cetorolaco 5mg/ml 1gota via tópica ocular a cada 8 horas por 3 dias. 

Foi sugerido ao proprietário a realização de vídeo otoscopia para avaliação da 

integridade da membrana timpânica e demais estruturas da orelha externa e também uma 

tomografia computadorizada para melhor avaliação das estruturas da orelha média. Devido a 

restrições financeiras o proprietário não pode realizar os exames sugeridos.  

Após 14 dias o animal retornou para a terceira aplicação de cefovecina sódica e foi 

relatado melhora da deambulação, porém ainda com persistência da inclinação da cabeça para 

o lado esquerdo. Ao exame físico notou-se resposta positiva à reação de ameaça em olho 

esquerdo.  Relatou não ter realizado tratamento com o gatifloxacino. Ao teste de fluoresceína 

o resultado foi negativo para úlcera de córnea. Não foram relatados outros sintomas. 

Em 10 dias proprietário trouxe animal para quarta aplicação da cefovecina sódica. Ao 

exame físico animal ainda apresentou inclinação da cabeça para o lado esquerdo, porém 

melhora considerável do equilíbrio. Não foram observadas outras alterações. 

Por aproximadamente 120 dias o animal não foi avaliado, pois o proprietário não 

retornou a clinica. Após este período, proprietário levou o animal para reavaliação, referindo 

secreção em conduto auditivo direito e animal com dificuldade de deambulação e inclinação 

de cabeça para lado esquerdo. Foi realizada limpeza com solução fisiológica da orelha direita 

e solicitado retorno. 

Animal retornou após 25 dias, proprietário relatando prostração, maior desequilíbrio 

ao andar, hiporexia. Ao exame físico animal apresentava-se levemente desidratado, inclinação 

da cabeça para o lado esquerdo bem acentuada, ataxia. Foi conversado com proprietário a 

importância da realização de mais exames diagnósticos como a vídeo-otoscopia. Foi prescrito 

dicloridrato de flunarizina na dose de 0,2mg/kg a cada 12 horas por via oral até novas 

recomendações e dipirona monohidratada na dose de 25mg/kg a cada 24horas por 2 dias. 

Aplicou-se via subcutânea cefovecina sódica na dose de 8mg/kg. Proprietário concordou em 



30 
 

realizar a vídeo-otoscopia e então ficou acordado retorno após exame que seria realizado no 

dia seguinte. 

Após 65 dias proprietário retornou com animal com o resultado da vídeo-otoscopia. 

Pelo exame com vídeo-otoscópio foi possível verificar a ausência de membrana 

timpânica em orelha esquerda além de grande quantidade de secreção purulenta dentro da 

cavidade timpânica. Optou-se pelo tratamento cirúrgico com ablação total da orelha esquerda 

e osteotomia de bula timpânica, devido à cronicidade e severidade do quadro do animal. 

 

Figura 6: Imagem de conduto auditivo esquerdo onde observa-se grande quantidade de 
secreção purulenta e ausência de membrana timpânica.  

 

Figura 7: Imagem de conduto auditivo esquerdo após limpeza da secreção purulenta, 
evidenciando ausência de membrana timpânica e degeneração de estruturas da orelha média. 
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Figura 8: otoscopia de conduto auditivo direito. Nota-se a preservação das estruturas 

associadas à orelha média. 

O procedimento cirúrgico de ablação total do conduto auditivo esquerdo e a 

osteotomia de bula foram realizados após 2 dias. Durante o procedimento foi coletada a 

secreção da cavidade timpânica para realização de cultura e antibiograma. Observou-se uma 

formação de aproximadamente 0,2cm de diâmetro dentro da bula timpânica, que foi coletada 

para realização de exame histopatológico.  

O animal recebeu alta após 24horas de internação com prescrição de prednisolona na 

dose de 0,5mg/kg a cada 12 horas, via oral, por 5 dias; cloridrato de tramadol na dose de 

2mg/kg a cada 8 horas, via oral, por 7 dias; amoxicilina com clavulanato de potássio na dose 

de 20mg/kg a cada 12 horas, via oral, por 10 dias e epitegel® 1 gota, 8 vezes ao dia, via 

tópica ocular por tempo indeterminado. Instruiu-se a limpeza da ferida cirúrgica com solução 

fisiológica 0,9% e auxílio de gaze, finalizando a curativagem com atadura. 

Após 7 dias da cirurgia foi recebido o resultado da cultura da secreção coletada em 

bula timpânica, onde não houve crescimento bacteriano. 

Com 9 dias do procedimento cirúrgico o animal voltou à clinica com hiporexia e 

gastroenterite. Apresentou-se moderadamente desidratada, mucosas pálidas. Administrou-se 

fluidoterapia a base de solução de ringer lactado via endovenosa adicionada de 1ml de 

complexo B. Administrou-se por via endovenosa omeprazol na dose de 1mg/kg e por via 

subcutânea foi aplicado cloridratado de ranitidina na dose de 2mg/kg. Foi prescrito para 

administração em casa por via oral o omeprazol na dose de 1mg/kg a cada 24 horas por 5 dias 
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e cloridrato de ranitidina na dose de 2mg/kg a cada 12 horas por 5 dias. Solicitou-se retorno 

em 2 dias. 

Proprietário levou animal conforme orientado para retorno, relatando piora do quadro 

geral passando a apresentar anorexia. Ao exame físico o animal apresentou-se prostrado, em 

decúbito lateral, mucosas ressecadas, desidratação moderada, hipotermia (36,5°C), ausência 

de resposta à reação de ameaça em olho esquerdo. Ferida cirúrgica sem alterações dignas de 

nota.  Foi internada para administração de fluidoterapia a base de solução ringer lactato e 

medicações de suporte. Animal recebeu alimentação Recovery® 7,5ml através de seringa. 

O animal permaneceu internado por 24horas e foi liberado mediante solicitação do 

proprietário devido à questões financeiras. Retornou no dia seguinte para reavaliação onde 

ainda apresentava-se apática, levemente desidratada. Relatou-se anisocoria, Animal ainda não 

piscava olho esquerdo. Foi então prescrito para administração por via oral cloridrato de 

ciproeptadina na dose de 1mg/kg a cada 12 horas por 10 dias e prednisolona na dose de 

1mg/kg a cada 24 horas por 7 dias e subsequente diminuição da dose gradativamente, na dose 

de 0,5mg/kg a cada 24 horas por mais 7 dias e após este período a administração de 0,5mg/kg 

a cada 48 horas por mais 15 dias. 

Após 14 dias da cirurgia foi recebido o resultado do exame histopatológico que 

concluiu discreta fibrose associada ao tecido, sem sinais de malignidade. 

O animal foi reavaliado somente após 35 dias onde revelou dificuldade a 

deambulação, resposta positiva a reação de ameaça, pupilas reativas normais. Sem outras 

queixas relatadas. 
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4 DISCUSSÃO 

A revisão de literatura revelou escassez de artigos publicados sobre otite média e 

interna em gatos, o que nos demonstra a relevância de mais trabalhos para conhecimento da 

verdadeira incidência da doença. 

O presente relato de caso reforça a importância da realização de exames 

complementares para o diagnóstico de otite média e interna. Embora os sintomas clínicos 

neurológicos (síndrome de Horner, paralisia de nervo facial e síndrome vestibular periférica) 

sejam um forte indício destas doenças devemos sempre realizar o diagnóstico diferencial, 

facilitado por exames de imagem como tomografia computadorizada e imageamento por 

ressonância magnética (GAROSI et al, 2003; GAROSI et al, 2012). 

 Não foi possível chegar à causa da otite média, já a otite interna provavelmente 

ocorreu por extensão da inflamação em orelha média. Podem ser levantadas as seguintes 

suspeitas para a ocorrência da doença: trauma por objeto como uma pinça no momento da 

limpeza do conduto auditivo durante banho em pet shop levando a ruptura da membrana 

timpânica; presença de formação (pólipo ou neoplasia) em tuba auditiva levando a inflamação 

em bula timpânica, inflamação da bula timpânica em decorrência da formação encontrada em 

bula timpânica, doença respiratória anterior não informada, uma vez que o animal não estava 

com protocolo vacinal atualizado (GOTTHELF, 2004; MORIELLO; DIESEL, 2011). 

O material coletado da bula timpânica não apresentou crescimento bacteriano mesmo 

sendo uma secreção purulenta. Isso pode ter ocorrido devido ao uso prévio do antibiótico ou  

tratava-se apenas de secreção inflamatória, como é descrito na literatura (GOTTHELF, 2007). 

 A realização do procedimento cirúrgico de ablação total do conduto auditivo é tida 

como a última alternativa para o tratamento de casos de otite média, porém para esta paciente 

optou-se por este tratamento devido à perda da membrana timpânica sem possibilidade de 

regeneração; perda de audição unilateral; cronicidade da doença com comprometimento de 

outras estruturas da orelha média; possibilidade de reinfecção e facilitação de manejo pelo 

proprietário (KENT et al, 2010). 

Mesmo após o procedimento cirúrgico o animal manteve a inclinação de cabeça e 

ataxia o que corrobora os achados da literatura (LUCAS et al, 2015).  
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 A demora na realização de exame complementar mais específico como a vídeo 

otoscopia e a inconstância no tratamento podem ser responsáveis pela piora no prognóstico da 

doença. A tomografia computadorizada poderia elucidar a presença de pólipos em tuba 

auditiva ou outra região da nasofaringe bem como avaliar melhor as estruturas ósseas 

envolvidas (GAROSI et al, 2003).  

 O diagnóstico de otite média e interna revela-se como um desafio à rotina clínica, pelo 

alto custo de exames mais específicos como a tomografia computadorizada e o imageamento 

por ressonância magnética. Como relatado na literatura, a radiografia continua a ser o exame 

de imagem mais acessível ao médico veterinário (BISCHOFF; KNELLER, 2004). 
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5 CONCLUSÃO 

     A partir da revisão de literatura foi possível concluir que a otite média pode ser uma 

doença subdiagnosticada, portanto necessita maior atenção por parte dos clínicos veterinários 

quanto aos seus sintomas. O fato de muitos casos de otite média em gatos não apresentarem 

sintomas de otite externa como nos cães, dificulta a suspeita diagnóstica e muitas vezes o 

clínico só irá relacionar a doença quando os sintomas neurológicos estiverem presentes. 

Este caso reforça a importância do exame otoscópico tão logo seja possível. A vídeo-

otoscopia é um exame mais minucioso e permite melhor visualização das estruturas, porém no 

Brasil ainda é um recurso limitado devido ao custo. Neste caso, a otoscopia convencional  

com um bom aparelho associada a lavagem do conduto externo poderia ser suficiente para a 

visualização do conduto auditivo e diagnóstico de ruptura timpânica. Para melhor resultado do 

procedimento, o animal deveria ser anestesiado (MORIELLO, 2012).  
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