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RESUMO

Introdução: A  sarna  notoédrica  é  uma  infecção  cutânea  de  origem  parasitária
ocasionada pelo ácaro  Notoedres cati. A doença apresenta potencial zoonótico de
ocorrência principalmente em gatos, podendo acometer  também coelhos e cães.
Este trabalho tem como objetivo descrever os aspectos etiológicos, patológicos e
zoonóticos  da  sarna  notoédrica  Metodologia: Foram  pesquisados  e  analisados
artigos nacionais e internacionais, nos bancos de dados PubMed, Google Academic
e  Scielo.  Resultados  e  Discussão:  O  Notoedres  cati é  um  ácaro  circular,
pertencente ao grupo de ácaros escavadores. Alimentam-se do exsudato secretado
pela pele lesada. Têm preferência por áreas de pele com menos pelo,  como as
orelhas, face, cotovelo e abdome. O ciclo evolutivo deste ácaro se dá em cerca de
20  dias.  A  patogenia  da  dermatose  se  dá  devido  as  escavações  do  ácaro  que
iniciam logo após a  infecção,  levando a uma resposta  inflamatória  e  alérgica.  A
transmissão para o homem se  dá, principalmente,  por meio do contato direto com
algum animal hospedeiro, também ocorrendo vetorização através de fômites e tem
caráter  auto  limitante.  Conclusões:  É  uma dermatose parasitária  zoonótica auto
limitante capaz de gerar alto nível de incômodo nos hospedeiros. 
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ABSTRACT

Introduction: Notoedric mange is a cutaneous infection of parasitic origin caused by
the mite Notoedres cati. The disease has a zoonotic potential to occur mainly in cats,
and  can  also  affect  rabbits  and  dogs.  Methodology: National  and  international
articles were researched and analyzed in the databases PubMed, Google Academic
and Scielo. Results and Discussion: Notoedres cati is a circular mite that belongs
to the group of digging mites. They feed on the exudate secreted by the injured skin.
They prefer skin areas with less hair, such as the ears, face, elbow and abdomen.
The evolutionary cycle of this mite occurs in about 20 days. The pathogenesis of
dermatosis is due to the mite excavations that start shortly after infection, leading to
an  inflammatory  and  allergic  response.  Transmission  to  humans  occurs  mainly
through direct contact with a host animal, also occurring vectorization through fomites
and has a self-limiting character. Conclusions: It is a self-limiting zoonotic parasitic
dermatosis capable of generating a high level of discomfort in the hosts.

Keywords – Notoedris cati, one health, zoonosis.
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INTRODUÇÃO

A sarna notoédrica é uma infecção cutânea de origem parasitária ocasionada pelo
ácaro  Notoedres  cati,  pertence  a  Ordem  Sarcoptidae,  sendo  morfologicamente
semelhante  ao  ácaro  causador  da  sarna  canina  (Sarcoptes  scabiei).  A  doença
apresenta relevante potencial zoonótico por acometer principalmente gatos, além de
serem relatados em coelhos e cães (LEONE, 2007; SANTOS, T. et al., 2019). 

O quadro clínico apresentado pelos animais acometidos com sarna notoédrica são
lesões escamosas ressecadas, altamente pruriginosas e espessamento da pele dos
pavilhões  auditivos,  podendo  se  espalhar  por  outras  regiões  como  os  focinhos,
pálpebras, pescoço e cauda (SANTOS, C. et al., 2019).

A parasitose corresponde a uma das principais dermatoses zoonóticas observadas
em seres-humanos, sendo altamente contagiosa através do contato direto e indireto
por meio de fômites ou pela presença do ácaro no ambiente (NOGARI et al., 2004).

Este trabalho tem como objetivo de descrever os aspectos etiológicos, patológicos e
zoonóticos da sarna notoédrica por meio da pesquisa bibliográfica na modalidade de
revisão de literatura.

METODOLOGIA

Foram pesquisados e analisados artigos nacionais  e  internacionais,  contendo os
descritores “sarna notoédrica”, “escabiose felina”, “escabioses zoonótica”, “sarnas”,
“dermatoses” e “zoonoses parasitárias” nas línguas português, inglês, espanhol e
francês. Para a pesquisa, realizou-se associação dos descritores citados nos bancos
de  dados  PubMed,  Google  Academic  e  Scielo.  Foram  encontrados  25  estudos
relacionados à zoonose, das quais foi realizada análise e seleção de informações
pertinentes para composição do presente estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O  Notoedres  cati é  um  ácaro  circular  de  pernas  curtas,  pedicelos  longos  não
articulados e ânus dorsal  (Figura 1).  Pertence ao grupo de ácaros escavadores,
realizam a cópula em galerias escavadas na pele dos seus hospedeiros. Alimentam-
se do exsudato secretado pela pele lesada. Têm preferência por áreas de pele com
menos pelo, como as orelhas, face, cotovelo e abdome (MOTA, 2018).  

O ciclo evolutivo deste ácaro se dá em cerca de 20 dias, havendo a escavação de
galerias na pele para cópula e oviposição, as larvas mantêm o hábito de escavação
até atingirem a fase adulta,  na qual o ciclo se reinicia (LIMA, ALVES e NEVES,
2009).

 

_____________________________________________________________
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI 
CNPJ:14.378.615/0001-60 
Registro: ISSN 2594-522X



Figura 1. Ácaro Notoedres cati (Fonte: Veras, 2018).

A patogenia da dermatose se dá devido às escavações do ácaro que iniciam logo
após  a  infecção.  A  invasão  e  lesão  dos  estratos  cutâneos,  folículos  pilosos  e
glândulas  sebáceas  geram  a  reação  de  resposta  inflamatória  com  liberação  de
citocinas pró-inflamatórias e consequente resposta imune celular, gerando prurido
intenso, formação de crostas, espessamento cutâneo e áreas de alopecia (Figura 2)
(CARAMALAC et al., 2019). 

Figura 2. Felino apresentando lesões crostosas em região auricular e cervical devido
a infecção por Notoedres cati (Fonte: Veras, 2018).

A dificuldade do diagnóstico da doença em populações errantes de felídeos dificulta
a compreensão geográfica e o entendimento a respeito  da sua manutenção nas
populações (STEPHENSONS et al., 2013). Atrelado ao desconhecimento a respeito
da  manutenção do  ácaro  em populações,  estudos realizados na  cidade de  São
Paulo (Brasil) apontam quem 42,5% da população felina domiciliada da cidade tem
livre acesso a rua, acarretando maior possibilidade de contaminação destes animais
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e  consequente  transmissão  para  humanos  coabitantes  (CANATTO et  al.,  2012).
Rodrigues (2014) cita que a transmissão para o homem ocorre principalmente por
contato direto com o animal hospedeiro, porém pode haver vetorização através de
fômites,  visto  que  o  ácaro  tem  capacidade  de  sobreviver  por  diversos  dias  na
ausência de hospedeiro. 

De acordo com Chakrabarti (1986), as infecções por  Notoedres cati em humanos,
apesar de comuns, tem caráter auto limitante devido à impossibilidade de o ácaro
completar  seu  ciclo  reprodutivo  neste  hospedeiro.  Entretanto,  as  manifestações
apresentadas nos seres humanos são decorrentes de reações de hipersensibilidade
à mordedura do parasita, provocando prurido intenso, lesões papulares, vesiculosas
e  eczematosas.  As  áreas  mais  afetadas  nos  seres  humanos  são  espaços
interdigitais, braços, pregas cutâneas sob os seios, cintura, joelhos, zona lombar,
nádegas e zona púbica. (Figura 3).

Figura 3. Lesões provocadas por sarna notoédrica em seres humanos, na região
palmar e nádegas (Fonte: Tavares e Selores, 2013)

CONCLUSÕES

A sarna  notoédrica  é  uma  dermatose  parasitária  frequente  em gatos  e  de  alto
potencial zoonótico, provocando lesões papulares, crostosas de alto prurido. Apesar
do ser caráter auto limitante em humanos, a afecção provoca alto nível de incomodo,
sendo necessária  a participação de médicos veterinários na execução de ações
educativas e preventivas. 
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