
      
  

 

 

                                                                 

 
 

USO DA FIBROTOSCOPIA NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE 
OTITE MÉDIA EM CÃO DA RAÇA BULLDOG FRANCÊS - RELATO 
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RESUMO  

A fibrotoscopia ou vídeo-otoscopia é um exame que permite a visualização de todo o 
conduto auditivo à partir de uma câmera de fibra óptica. É um método efetivo que mostra com 
riqueza de detalhes todas as estruturas que compõem a orelha, sendo um procedimento útil 
no auxílio diagnóstico e prognóstico das desordens auriculares. Foi atendido no Hospital 
Veterinário Pet Dream, em Recife - PE, um canino, 9 anos, Bulldog Francês, que tinha como 
queixa principal do tutor a lateralização da cabeça (headtilt) para a esquerda. Na avaliação 
clínica foi identificado nistagmo bilateral. Ao exame neurológico, observou-se reflexo de 
ameaça diminuído em olho esquerdo, e propriocepção discretamente diminuída em membro 
anterior esquerdo. A fibrotoscopia e tomografia de encéfalo contrastada foram solicitadas para 
a confirmação do diagnóstico de Síndrome Vestibular.  Após 21 dias da consulta, o paciente 
retornou para reavaliação clínica. O tutor relatou ter percebido diminuição na audição do cão. 
Também foi notado déficit proprioceptivo em membros posteriores, mais evidente em membro 
posterior direito. O laudo da tomografia constatou espessamento e esclerose das estruturas 
ósseas das bulas timpânicas e lise óssea em bula timpânica esquerda, otite média bilateral, 
sendo mais evidente em ouvido esquerdo. Optou-se por realizar a fibrotoscopia para 
tratamento da otite média bilateral, e também foi indicada a lavagem otológica. A fibrotoscopia 
foi realizada no centro cirúrgico, estando o animal sob anestesia inalatória. Utilizou-se o vídeo 
endoscópio do fabricante Karl Storz. Além do endoscópio, foram utilizadas pinças para 
possível remoção de pólipos, pinça para escovação, sonda uretral tamanho 4, seringa de 60ml 
e solução fisiológica (NaCl 0,9%) para a lavagem do conduto auditivo. A fibra óptica foi 
introduzida no meato acústico vertical, e em seguida horizontal, a fim de visibilizar a parede 
do canal auditivo e a membrana timpânica. Após isso, pode-se introduzir a sonda, acoplar a 
seringa e realizar a lavagem otológica. Durante o exame foi possível visibilizar bastante 
sujidade obliterando o canal auditivo em ambas as orelhas, além de membrana timpânica 
rompida na orelha esquerda, o que contribuiu para o diagnóstico da otite média, explicando 
os sinais vestibulares associados, como o headtilt esquerdo. Foi visibilizada também a 
formação em “sagu”, o epitélio de revestimento do conduto auditivo apresentava pápulas 
esbranquiçadas, uma observação comum em alergopatas e alérgicos. Para auxiliar o 
tratamento foi realizada a limpeza do conduto auditivo com o intuito de diminuição da 
inflamação da tuba auditiva. Foi prescrito prednisolona (1mg/kg/BID/VO) durante 15 dias, 
cefalexina (25mg/kg/BID/VO) durante 15 dias, dipirona sódica (1gota/kg/QID/VO) durante três 
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dias e para uso otológico pomada a base de cloridrato deciprofloxacino (3,5mg/ml) e 
dexametasona (1mg/ml), 10 gotas em cada orelha por 15 dias. A video-otoscopia associada 
ao tratamento medicamentoso resultou em uma melhora no posicionamento da cabeça do 
Bulldog Francês, além de reduzir a dor do canal auditivo. A utilização da fibrotoscopia foi de 
extrema relevância para o diagnóstico da otite média, além de auxiliar no tratamento da 
otopatia e reestabelecer a saúde auditiva do animal. 
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