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RESUMO 

Os twisters são roedores cujo interesse como pets não convencionais têm se aumentado devido 

a facilidade do manejo e podem ser acometidos por diversas afecções, dentre elas, o cisto 

epidermóide. Objetivou-se com este trabalho relatar um caso de cisto epidermóide em um 

twister atendido na Clínica Veterinária Exotic Life, sendo este o primeiro caso a ser relatado na 

espécie. 
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INTRODUÇÃO 

Pertencente à família Muridae e à ordem Rodentia, o twister (Rattus norvegicus) é originário 

do leste asiático e atualmente é uma das espécies de roedores com maior interesse como pet 

não convencional por ser sociável, dócil e de fácil manipulação. São animais que podem ser 

acometidos por neoplasias, cistos e abcessos, infecções bacterianas, virais e fúngicas, mas 

grande parte das patologias estão relacionadas à ausência de medidas sanitárias, 

consanguinidade entre os animais e manejo inadequado pelos tutores (TEIXEIRA et al., 2021). 

A derme destes animais é composta por tecido conjuntivo denso irregular, rica em fibras de 

elastina e colágeno e é onde estão localizadas as glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas 

(BERNARDO; SANTOS; SILVA, 2019). Os cistos epidermóides se originam na derme, mais 

especificamente a partir do infundíbulo do folículo piloso, sendo suas lesões benignas, firmes, 

de crescimento lento e não neoplásicas com aproximadamente 1 a 5 cm. A remoção cirúrgica é 

o tratamento recomendado na maior parte dos casos (SOUZA et al., 2014; LAMOUNIER et 

al., 2006; ROCKENBACH et al., 2006). Tem-se como objetivo relatar o caso de um twister 

com cisto epidérmico em face. 



 
RELATO DE CASO 

Um twister, macho, de 2 anos e 3 meses idade, pesando 350 g, foi atendido na Clínica 

Veterinária Exotic Life (Brasília-DF), apresentando aumento de volume abaixo da orelha 

esquerda, com aparente acometimento de conduto auditivo e sinal de prurido local. De acordo 

com os tutores, o paciente não teve nenhuma alteração em seu comportamento, se mostrando 

sempre ativo e se alimentando e hidratando-se normalmente. Durante o exame físico, foi 

observado que o paciente não apresentava nenhum sinal de dor ao toque, além de que o cisto 

acabou fistulando, sendo necessário a realização da drenagem do pus (Figura 1). O cisto tinha 

aproximadamente 1,0 x 1,5 cm. Foi solicitado exame de citologia, o qual evidenciou grande 

quantidade de células epiteliais descamativas com ausência de eritrócitos, infiltrado 

inflamatório ou agentes infecciosos, sendo compatível com cisto infundibular/epidermóide. 

 

 

Figura 1. Paciente apresentando cisto epidermóide fistulado antes do tratamento. 

 
Devido a localização do cisto, foi decidido pelo tutor em conversa com o veterinário a não 

realização do tratamento cirúrgico, sendo optado pela farmacoterapia, no qual foi utilizado 

enrofloxacina (5 mg/dose), doxiciclina (2,5 mg/dose) e meloxicam. Após o tratamento, durante 

o retorno do paciente, foi evidenciado melhora clínica da região (Figura 2). 

 



 

 

Figura 2. Melhora clínica do paciente após o tratamento. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pele é o maior órgão do corpo e em conjunto com os pelos se torna a porção mais visível, 

sendo estes provavelmente os motivos de problemas cutâneos em roedores domésticos 

(CUBAS; SILVA; CATÃO-DIAS, 2014). De acordo com um estudo experimental realizado 

em ratos, o cisto epidermóide pode levar a uma reabsorção óssea quando não tratado, resultando 

na destruição da cadeia ossicular com perda auditiva, paralisia facial e complicações 

intracranianas sendo necessário o tratamento cirúrgico para evitar recorrências (VERDUGO et 

al., 2001). Mesmo que haja diversos métodos laboratoriais disponíveis e utilizados para o 

diagnóstico, é regularmente complicado estabelecer um diagnóstico definitivo para 

enfermidades do sistema tegumentar, e isso em virtude de complexos fatores que interagem 

entre si, sendo estes os agentes oportunistas, patogênicos, variação genética e resposta do 

hospedeiro, interações sociais e ambientais, entre outros fatores ainda desconhecidos 

(ANDRADE; PINTO; OLIVEIRA, 2006). Segundo um estudo em que se verificou a utilização 

do uso do diagnóstico citológico como método de identificação de afecções cutâneas, ele se 

demonstrou 100% efetivo no fechamento do laudo diagnóstico de cisto epidérmico em cães e 

gatos (OLIVEIRA et al., 2021). Na literatura não se tem relatado a presença de cisto 

epidermóide em twister, no entanto, há relatos em canário (Serinus canarius) e pavão (Pavo 

cristatus), no qual as aves apresentavam os mesmos sinais clínicos que o paciente do nosso 

relato, como ausência de dor e alteração de comportamento, ingestão de água e comida 



 
frequentes, além do diagnóstico ter sido realizado por citologia (MARIETTO-GONÇALVES 

et al., 2007). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo com poucos relatos na literatura sobre o tema, o diagnóstico citopatológico se mostrou 

satisfatório no diagnóstico definitivo da afecção, além de ser um método de baixo custo para o 

tutor. Mesmo que haja evolução clínica com a farmacoterapia, o tratamento de eleição é a 

remoção cirúrgica para que não haja recidivas.  
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