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Demodicose bovina associada a carcinoma de células escamosas na vulva

Bovine Demodicosis Associated with Squamous Cell Carcinoma of the Vulva

Roberio Gomes Olinda1, Maria Talita Soares Frade1, Gliere Silmara Leite Soares1, 

Gildeni Maria Nascimento de Aguiar1, Valéria Medeiros de Mendonça Costa1, 

Ricardo Barbosa de Lucena2 & Antônio Flavio Medeiros Dantas1

ABSTRACT

Background: Demodicosis in cattle is caused by the mite Demodex bovis, mostly found in hair follicles. In general, this 
parasitic disease presents subclinically with small lumps on the skin; it can occur widely and cause serious economic losses 
owing to the resulting low quality leather. Demodicosis is relatively rare in farm animals, and data are scarce regarding 
epidemiological and pathological fi ndings. Differential diagnoses for demodicosis in cattle should include sarcoptic, pso-
roptic, and chorioptic management; photosensitivity; urticaria; parakeratosis from zinc defi ciency and dermatophilosis. 
The aim of this study is to report a case of demodicosis associated with squamous cell carcinoma of the vulva of a cow in 
the semiarid region of Paraíba, Brazil.
Case: A 3-year-old mixed Holstein-Friesian cow was referred to the Veterinary Hospital of the University Federal of Campina 
Grande. The animal showed a proliferative and ulcerated sore on the vulva draining serous secretions. We performed an 
incisional biopsy of the affected area, and sent the tissue to the Laboratory of Animal Pathology for histological examina-
tion. The morphological diagnosis was squamous cell carcinoma. Furthermore, several mite specimens were associated with 
the neoplastic proliferation. Based on the poor prognosis after clinical evaluation, the animal was euthanized. At necropsy, 
the lesions were identifi ed as squamous cell carcinomas; fi rm nodules were observed with diameters ranging from 0.3 to 
1.0 cm in the perivulvar region. Mites were deep-seated in shaved areas along with cutaneous nodules; they had a small, 
wormlike appearance; elongated abdomens with transverse striations, four pairs of short and stunted legs, and appeared 
morphologically similar to D. bovis. In addition, skin fragments and other organs were collected for histopathological 
evaluation. Microscopic examination of the skin revealed a moderate, nonsuppurative, and nodular dermatitis-associated 
perifolliculitis and folliculitis. Chronic, multifocal, moderate infl ammatory infi ltrate predominantly consisted of lympho-
cytes, plasma cells, some macrophages, few eosinophils, and few perifollicular and perivascular tissues, primarily in the 
superfi cial dermis. The hair follicles were found to be fi lled and expanded because of numerous mites (intact or segmented), 
characteristic of Demodex bovis. No signifi cant lesions were observed in other organs.
Discussion: In this case study, the cow was diagnosed with demodicosis on the basis of macroscopic and microscopic fi nd-
ings associated with parasitological examination. Furthermore, it is suggested that the observed squamous cell carcinoma 
of the vulva may have supported mite infection. The mites would have contributed to stress and consequently immunosup-
pression, allowing the multiplication of mites, which culminated in the pathological effects on the skin. Limited data were 
available in literature on bovine demodicosis, perhaps due to the low clinical suspicion and/or the possibility of spontaneous 
regression of the lesions. These factors may contribute to that there is clinical suspicion and, consequently, few reports of 
the disease. However, considering that the skin lesions can cause economic losses, understanding the epidemiology and 
pathology of bovine demodicosis is important to establish adequate control measures.
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INTRODUÇÃO

Demodicose em bovinos é uma doença raramente 
relatada na literatura, causada pelo ácaro Demodex bovis, 
que se caracteriza por serem pequenos, em forma de 
charuto e possuírem patas curtas e robustas [1]. Ge-
ralmente são encontrados em grande quantidade nos 
folículos pilosos ou às vezes nas glândulas sebáceas 
da pele [7], podendo ocorrer na forma subclínica, com 
poucos e pequenos nódulos na pele, ou generalizada, 
apresentando vários nódulos multifocais cutâneos [8]. 
As alterações de pele induzidas pelos parasitos são 
mínimas, e em alguns casos coabitam como comensais 
[10], mas na forma disseminada poderá ocasionar sérios 
prejuízos econômicos, devido à depreciação na quali-
dade do couro [2,3].

O diagnóstico de demodicose baseia-se nos 
sinais clínicos, identificação do parasito, através 
de exame direto pelo raspado profundo das lesões, 
associado ao exame histopatológico [9]. Entre os 
diagnósticos diferenciais devem-se considerar a sar-
na sarcóptica (Sarcoptes scabiei var. bovis), psoróp-
tica (Psoroptes natalensis), corióptica (Chorioptes 
bovis), fotossensibilização, urticária, paraceratose por 
defi ciência de zinco e dermatofi lose (Dermatophilus 
congolensis) [4]. Observa-se que, devido ao fato desta 
ectoparasitose ser relativamente rara em animais de pro-
dução, poucas informações sobre a epidemiologia e os 
achados patológicos são encontrados na literatura. Desta 
forma, o objetivo do presente trabalho é relatar um caso de 
demodicose associada a carcinoma de células escamosas 
na vulva de uma vaca no semiárido da Paraíba, Brasil.

CASO

Uma vaca, mestiça de holandesa, com três anos 
de idade, foi atendida no Hospital Veterinário da Uni-
versidade Federal de Campina Grande, no mês de abril 
de 2013. Segundo informações do proprietário, há cerca 
de 5 meses o animal apresentava uma ferida na vulva 
que vinha sendo tratada com repelente, mas sem obter 
melhora. Durante o exame clínico da vulva identifi cou-se 
uma lesão de aspecto proliferativo, drenando conteúdo 
serosanguinolento e miíase. Foi realizada biópsia incisio-
nal e retirado fragmento de 1,0 cm de diâmetro contando 
margens da lesão e do tecido normal que foi encaminhado 
ao Laboratório de Patologia Animal para realização de 
exame histopatológico. O diagnóstico morfológico foi 
de carcinoma de células escamosas (CCE). Associado 
à proliferação neoplásica havia também exemplares 

de ácaros identifi cados como D. bovis. Após avalição 
clínica e baseado no prognóstico desfavorável, o animal 
foi submetido à eutanásia. Na necropsia, além das lesões 
do CCE na vulva, foram observados múltiplos nódulos 
fi rmes, com 0,3 a 1,0 cm de diâmetro na região peri-
vulvar. Realizou-se raspado profundo nas áreas da pele 
com nodulações e foram identifi cados a fresco através do 
exame microscópico, múltiplos ácaros, de aspecto ver-
miforme, abdômen alongado com estriações transversais, 
apresentando quatro pares de patas curtas e atrofi adas, 
morfologicamente semelhantes à D. bovis (Figura 1). 
Também foram coletados fragmentos de pele de outras 
áreas do corpo e de órgãos das cavidades abdominal e 
torácica, fi xados em formol tamponado a 10%, clivados e 
processados rotineiramente para avaliação histopatológica 
pela coloração de hematoxilina e eosina (HE).

No exame microscópico da pele das regiões 
vulvar e perivulvar verifi cou-se dermatite nodular não 
supurativa moderada associada à perifoliculite e foli-
culite, crônica, multifocal, caracterizada por infi ltrado 
infl amatório moderado constituído predominantemente 
por linfócitos, plasmócitos e alguns macrófagos, além 
de poucos eosinófi los perifoliculares e perivasculares, 
principalmente na derme superfi cial. Os folículos pilosos 
estavam preenchidos e expandidos por numerosos ácaros 
íntegros ou segmentados e alongados, com até 40 µm 
de diâmetro e 150 a 200 µm de comprimento (Figura 
2). Estes ácaros possuíam exoesqueleto quitinoso fi no 
e eosinofílico, apêndices articulados curtos, hemocele, 
músculo estriado e trato digestivo e reprodutor, compa-
tíveis com D. bovis. Ácaros semelhantes também foram 
vistos na parede dos folículos e nas glândulas sebáceas. 
Algumas glândulas apócrinas estavam hiperplasias e 
ectasícas. Havia também hiperqueratose ortoceratótica 
associada a ácaros livres no interior dos folículos pilosos 
(Figura 3). Não foram observadas lesões em outras áreas 
da pele e nos outros órgãos.

Figura 1. Observa-se ácaro pequeno, de aspecto vermiforme, abdômen alonga-
do com estriações transversais, com quatro pares de patas curtas e atrofi adas, 
morfologicamente semelhante à Demodex bovis. Exame direto. (Obj. 20x).
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Figura 3. Pele de bovino. Observa-se hiperqueratose ortoceratótica as-
sociada à presença de ácaro livre em meio à debris ceratinosos. Observar 
apêndices articulados (seta), exoesquelo quitinoso (cabeça de seta) e trato 
reprodutor (asterisco). [HE (Obj. 40x)].

DISCUSSÃO

O diagnóstico de demodicose nesta vaca foi 
baseado nos achados macroscópicos e microscópi-
cos, associado ao exame parasitológico. Informações 
disponíveis na literatura relacionados à ocorrência de 
demodicose em animais de produção são escassas, 
no Brasil [6]. Embora existam poucos dados, sabe-se 
que esta enfermidade tem ocorrência esporádica em 
bovinos e suínos [6,9], entretanto nos caninos domés-
ticos essa dermatopatia é bastante frequente na rotina 
clínica. Surtos de demodicose em bovinos podem está 
associados a causas multifatoriais, tais como, nutrição 
defi ciente, estresse fi siológico, devido à gestação e 
lactação, presença de outras infestações e ou infecções 
concomitantes [3,8]. Nesse caso isolado, sugere-se 
que o CCE observado na vulva possa ter favorecido a 
infecção ou também contribuído no desencadeamento 
de estresse e consequentemente imunossupressão, pos-
sibilitando a multiplicação dos ácaros, que culminou 
na manifestação dos efeitos patológicos no tegumento 
da região perivulvar.

No presente relato, o parasito foi isolado da 
região perivulvar e verifi cado só depois da avaliação 

da biópsia do CCE, pois as lesões cutâneas eram dis-
cretas. Em geral, nos casos descritos de demodicose 
em animais de produção, não são evidenciados sinais 
clínicos [7,9]. Mas na avaliação detalhada da pele na 
região perivulvar, verifi cou-se múltiplos e pequenos 
nódulos com espessamento da pele de onde foram 
isolados os ácaros, semelhante ao encontrado por 
Lemos et al. [6].

São escassas as informações na literatura sobre 
a demodicose bovina, talvez devido à baixa expressão 
clínica ou pela possibilidade de regressão espontânea 
das lesões cutâneas [5]. Fatores que podem contribuir 
para que não haja suspeita clínica e, consequentemente, 
poucos relatos da enfermidade. Todavia, consideran-
do que as lesões de pele podem ocasionar prejuízos 
econômicos, é importante conhecer os aspectos epi-
demiológicos e patológicos da demodicose bovina, 
para que possam ser estabelecidas medidas adequadas 
de controle.

Declaration of interest. The authors declare no confl ict of 
interest. The authors are responsible for the content and 
writing of the paper.
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