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Resumo
O pênfigo foliáceo é uma dermatopatia autoimune que acomete gatos adultos a idosos, sem predileção 
de raça ou sexo. Podem ser desencadeadas por vários fatores, dentre elas: predisposição genética, causas 
idiopáticas e reações causadas por drogas. Os principais sinais clínicos consistem em apatia, emagreci-
mento, lesões cutâneas crostosas em pavilhão auricular, pústulas, pápulas, erosão e exsudação em leito 
ungueal. O diagnóstico se baseia em achados de citologia e biópsias com histopatológicos das lesões 
com visualização de pústulas e células acantolíticas. O tratamento é baseado em imunossupressores e 
controle de infecções bacterianas secundárias da pele. O objetivo desse trabalho foi relatar um caso de 
pênfigo foliáceo em um felino, macho, sem raça definida de 4 anos de idade.
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Abstract
Foliaceus pemphigus is an autoimmune dermatopathy that affects adult cats to the elderly, with no 
predilection for race or sex. It can be   triggered by several factors, among them: genetic predisposition, 
idiopathic causes and reactions caused by drugs. The main clinical signs consist  apathy, weigth loss, 
crusty skin lesions in the headscarf, pustule, papules, erosion and exudation in nail bed. The diagnosis 
is based on findings of cytology and biopsies with histopathological of the lesions with visualization of 
pustules and acantholytic cells. The treatment is based on imunosuppressants and control of secondary 
bacterial  skin infection. The objetive of this study was to report a case of foliaceus pemphigus in a feline, 
male, underfined breed, 4- year- old.
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RELATO DE CASO

Introdução
As dermatoses autoimunes são reconhecidas 

como doenças raras em animais, sendo relatadas 
em 1.4% em cães e 1.3% em gatos (1). Dentre elas 
constitui-se o pênfigo foliáceo que é a mais obser-
vada no cotidiano prático de cães e gatos afetando 
em menor quantidade a espécie felina. O termo 
pênfigo Pemphigus latinizado em 1874 por François 
Sauvage, a partir do grego “Pemphix”, “pomphos”, 
“pompholix” literalmente significa bolha com pre-

sença de coleção líquida usualmente asséptica, lo-
calizada intraepidérmica e decorrente de acantólise 
(2).

Nenhuma raça específica foi relatada em gatos e 
a idade de acometimento varia de 1 e 16 anos com 
média de 5 anos de idade. (3). Fatores como predis-
posição genética, luz ultravioleta, causas idiopáti-
cas, medicamentos e reações após vacinas podem 
predispor o aparecimento do pênfigo em gatos (2,3).

A repetição de vacinação com bacterinas ou 
múltiplos agentes virais, serviria de estímulo an-
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ticorpogênese, e as drogas envolvidas nas reações 
adversas a medicamento estão a cefalexina, ampi-
cilina, pulicidas ixodidicidas do tipo fipronil e as-
sociações de metaflumizona – amitraz, fármacos 
quimioterápicos da classe sulfas potencializadas, 
fármacos antiteroidianos,metimazol, carbamazol, 
antifúngicos  itraconazol e a classe de anti-inflama-
tório fenilbutazona (2,4).

As células da epiderme possuem desmossomos 
e o complexo pênfigo ocorre quando anticorpos vol-
tados a antígenos desmossômicos fazem as células 
perderem sua coesão, e este fenômeno é conhecido 
como acantólise (2,3,5).

O animal pode apresentar-se apático e com fe-
bre, as lesões que podem ser encontradas são alo-
pecia, erupção papular, erosão, pústulas, crostas, 
paroníquea, exsudação na região ungueal, e edema 
(1,2,6).

A erosão pode ser notada se a crosta for remo-
vida, úlceras são raras porque o pênfigo foliáceo é 
uma doença de pele superficial que acomete a epi-
derme. Geralmente o decurso da doença é progres-
sivo e as lesões são simétricas, bilateral, localizadas 
na parte côncava da pina das orelhas aumentando 
assim a suspeita do pênfigo foliáceo, com locais de 
acometimento na face, plano nasal e região da pele 
periocular (3,5).

O diagnóstico é feito usando a combinação de 
histórico, avaliação clínica, exames físicos, resulta-

dos de citologias das lesões como pústulas e região 
de crostas a partir da qual são observados neutrófi-
los, células acantolitícas e ausência de microrganis-
mos. Os achados histopatológicos típicos incluem 
pústulas subcorneais compostas por neutrófilos, 
eosinófilos, células em acantólise, inflamação peri-
vascular, intersticial rica em neutrófilos e mastóci-
tos (6).

O objetivo desse trabalho foi relatar um caso de 
pênfigo foliáceo em gato, utilizando -se para trata-
mento a terapia principal imunossupressora com 
prednisolona.

Relato de caso
Um felino macho, SRD com 4 anos de idade foi 

atendido no Hospital Veterinário São Pedro, enca-
minhado para o serviço de dermatologia com qua-
dro de prostração, hipertermia, aumento de linfo-
nodos submandibulares e poplíteos.

Já tinha sido tratado com antibiótico sistêmico 
com uma melhora parcial e após suspensão de me-
dicamento, as lesões recidivaram. Evolução do qua-
dro em 3 meses.

No exame dermatológico o animal apresentava 
discreto prurido, lesões em face, pavilhão auricu-
lar na parte côncava, plano nasal e pálpebras. As 
lesões eram do tipo crostas, alopecia, crostas hemá-
ticas, crostas melicéricas. (Figura 1,2)

Figura 1 - Felino, SRD, 4 anos de idade, atendido no Hospital 
veterinário São Pedro com lesões em face, plano nasal, região 
palpebral e parte côncava das orelhas. Crostas hemáticas, eri-
tema e leve prurido (Fonte: Arquivo pessoal).

Figura 2 - Na região de leito ungueal intensa paroníquea, cros-
tas e exsudato purulento. (Fonte: arquivo pessoal).
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O animal apresentava lesões por toda a face, le-
sões em transição da unha, secreção purulenta, dor, 
crostas em região de transição de dígito e unha.

Em membro pélvico esquerdo e região de perí-
neo foram observados alopecia, erosão e eritema. 
(Figura 3,4)

Figura 3 - Lesão com alopecia, erosão e crostas em membro 
pélvico esquerdo. (Fonte: arquivo pessoal).

Figura 4 - Lesão ao redor do períneo, erosão, alopecia, erite-
ma e exsudação. (Fonte: arquivo pessoal).

Foram realizados exames de avaliação geral he-
mograma, função renal, função hepática, sorologia 

para Fiv e Felv e os resultados estão listados na ta-
bela abaixo (Quadro 1)

Quadro 1 - Relação de exames realizados para triagem diagnóstica.

Hemograma completo

Hemácias

Hemoglobina

Hematócrito

Plaquetas

Leucócitos totais

Perfil bioquímico

Creatinina

Uréia

Alt (tgp)

Fosfatase alcalina

Sorologia Fiv / Felv

Valores obtidos 

6,74

10,1

44,2%

400 mil

15,200

-------

0,79

52

45

23,9

negativo

Valores de referência

5 a 10 milhões/mm³

8 a 15 g%

24 a 45%

300 a 800 mil

5,5 a 19,5 mil/mm³

-------

0,5 a1,7 mg/dl

10 a 60 mg/dl

10 a 80 ul/L

7 a 80 ul/L

negativo

Pênfigo foliáceo em felino
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Animal estava no preparo ideal para realização 
de exames complementares de pele, coletado para-
sitológico cutâneo por método de fita de acetato e 
raspado profundo da pele.  O raspado obteve resul-
tado negativo para presença de ectoparasitas. E no 
mesmo momento foi feito a coleta de citologia das 
lesões por meio de swab e coloração rápida panóti-
co (Figura 5).

Figura 5 - Exame citológico de lesão em face presença célula 
acantolítica rodeado de células inflamatórias do tipo polimorfo-
nucleares neutrófilo. Panótico 100X. (Fonte: Arquivo pessoal).

Foi solicitada realização sedação com paciente 
em jejum total de 6 horas para procedimento de co-
leta de biópsia e histopatológico das lesões presen-
tes. Coleta da região perianal, membro pélvico es-
querdo e região da face próximo a região temporal.

Realizada aplicação de dexametasona intramus-
cular na dose de 0.2 mg/kg e amoxicilina com cla-
vulanato de potássio 20mg/kg subcutâneo devido 
a intensidade das lesões no momento da realização 
do procedimento de biópsia.

Não foi notado no momento do exame, pústu-
las íntegras para coleta. Realizado coloração de He-
matoxilina /Eosina (H/E) e ácido periódico- Schiff 
(PAS) que resultou em negativo para fungos.

Animal foi liberado com prescrição de antibióti-
co para combater as infecções secundárias e terapia 
tópica com Clorexicorten (clorexidine 0,5% e trian-
cinolona 0,1%), obtendo-se uma resposta satisfató-
ria após 10 dias de medicação (Figura 6)

Obteve-se resultado de histopatológico com ava-
liação microscópica de hiperplasia irregular com 
presença de crostas serocelulares em bactérias co-

cóides, presença de pústulas subcorneais multifo-
cais caracterizadas por inúmeros neutrófilos, raros 
eosinófilos e células acantolíticas. A epiderme exi-
biu espongiose com exocitose neutrofílica.

Na derme superficial observou-se presença de 
infiltrado inflamatório intersticial rico em plasmó-
citos, macrófagos, linfócitos, mastócitos e neutrófi-
los.

Houve indícios de acantólise ativa em folículos 
pilosos, e não foi observado ectoparasitas e a colo-
ração de PAS foi negativa para fungos.

A conclusão do laudo de histopatologia foi: der-
matite pustular subcorneal com acantólise ativa e 
impetiginação da epiderme.

Até o momento do resultado de histopatológico 
o animal foi tratado com antibiótico para infecções 
bacterianas secundárias com amoxicilina com cla-
vulanato de potássio na dose de 20mg/kg BID e te-
rapia tópica com clorexidine 0,5% + triancinolona 
0,1 % SID em spray com boa resposta.

Figura 6 - Crostas melicéricas e hemáticas na face interna de 
pavilhão auricular, melhora discreta das lesões com 10 dias de 
antibiótico. (Fonte: arquivo pessoal).

Assim que saiu o resultado do histopatológico, 
o animal foi submetido à terapia imunossupressora 
com prednisolona na dose de 4mg/kg SID até re-
missão completa das lesões com período de dezes-
sete dias e subsequente redução da dose para 2mg/
kg SID por quinze dias, chegando a uma dose de 
2mg/kg a cada 72 horas onde houve recidiva das 
lesões em focinho.

Pênfigo foliáceo em felino
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Foi recomendado retornar com a dose de 2mg/
kg em dias alternados com uma excelente reposta e 
remissão completa das lesões, o animal foi mantido 
em supervisão e controle do tratamento com a fina-
lidade das lesões não recidivarem e o animal não 
ter efeitos colaterais graves a longo prazo.

Figura 7 - Animal com resolução satisfatória das lesões com 
dose de prednisolona 2 mg/kg em dias alternados. (Fonte: ar-
quivo pessoal).

Discussão
A Desmogleína1 (Dsg-1) é o antígeno alvo que 

é atacado pelo sistema imunológico do indivíduo 
acometido por pênfigo foliáceo. Os autoanticorpos 
são geralmente do tipo Ig G, com alguns casos de 
IgA e IgM e o sistema complemento podem estar 
envolvidos (7).

Em humanos essa molécula de adesão tem sido 
identificada como uma glicoproteína 150 KDa co-
nhecida como desmogleina 1 e pelo conhecimento 
dos autores essa molécula não foi caracterizada nos 
gatos, por esse motivo a patogênese do pênfigo fo-
liáceo na espécie felina ainda é escassa e a idade de 
acometimento nessa varia de 1 a 17 anos de idade 
(6).

As causas de desenvolvimento da afecção po-
dem ser variadas, incluindo fatores genéticos, luz 
ultravioleta, reações adversas a drogas utilizadas 
(3), e um estudo cita o desenvolvimento do pênfigo 
foliáceo em um felino de três meses de idade após 
dezessete dias de receber uma dose da vacina trí-
plice (4).

As lesões do animal relatado são muito seme-
lhantes ao encontrado na literatura, como prurido 
variável, animal pode se encontrar anorexígeno, 
febril, e com linfoadenopatia (1). As lesões eram do 
tipo crostas, erosões, descamação, eritema e nume-
rosas lesões em leito ungueal (8).

Com quadro lesional topograficamente distinto 
de algumas espécies, os felinos encontram-se com 
onicodinia, telite e paroníquea e em 14 % dos casos 
com intensa exsudação purulenta, dermatite cros-
tosa em pavilhão auricular que são evidenciados 
em 68,4% da casuística (2).

As lesões em gatos não são tão difusas e com 
frequência restringe-se ao focinho e extremidades 
distais e principalmente nas dobras de garras e em 
margens de coxim (9).

A distribuição das lesões são geralmente simé-
tricas, bilateral e não são observadas pústulas in-
tegras. As lesões que predominam são crostas se-
rosas e hemorrágicas com presença de alopecia (6).

Outro dado clínico patológico inclui a presença 
de células acantolíticas na citologia das lesões, e em 
exames para identificar o estado geral do animal, 
os exames de hemograma e bioquímicos como no 
relato citado encontrou- se com valores normais 
como citado na literatura, entretanto alguns casos 
de pênfigo foliáceo podem ocorrer presença de 
leucocitose moderada com neutrofilia, anemia não 
regenerativa leve, hipoalbuminemia discreta e sua-
ves elevações nas globulinas (7).

Citologias identificam células acantolíticas, pro-
fundamente isoladas e com aglomerados de neutró-
filos que se aderem as paredes das células (1).

O local de seleção para coleta biópsia é de le-
sões recentes tipo pústulas ou crostas, notificar o 
laboratório para que avalie as crostas dissociadas 
nas preparações das lâminas. Pústulas subcorneais 
presentes no interior da epiderme com acantólise 
são lesões típicas do pênfigo foliáceo (9).

O diagnóstico diferencial deve ser analisado 
como as causas que mimetizem o pênfigo foliáceo 
dermatofitose superficial, por isso a coloração de 
PAS é necessária para diferenciar de uma derma-

Pênfigo foliáceo em felino



Medvep Dermato - Revista de Educação Continuada em Dermatologia
 e Alergologia Veterinária (2018); 5(14); 30-36.

Revista de Educação Continuada em
Dermatologia e Alergologia Veterinária

35

tofitose na hispatotologia e diferenciar de infecções 
bacterianas devido a Stapylococcus produtores de 
toxinas esfoliativas que quebram desmossosomos 
resultando de sinais clínicos parecidos com esse 
tipo de pênfigo (3).

A terapia para todas as formas de pênfigo re-
quer medicamentos imunossupressores e imuno-
moduladores, a prednisolona é utilizada na dose 
de 2,2 mg/kg a 4,4 mg/kg a cada 24 horas sendo 
observada uma resposta em 10 a 14 dias e essa do-
sagem é reduzida geralmente até 30 dias em dose 
de 1mg/kg e subsequente para administração em 
dias alternados (2,7).

Em um estudo com 37 felinos com diagnóstico 
de Pênfigo foliáceo foi avaliado o estudo da pred-
nisolona como monoterapia com dose de 2mg/kg a 
cada 24 horas em dose de indução e foi observado 
uma remissão completa das lesões em 97% dos ga-
tos. A dose de manutenção foi mantida em média 
de 1,2 mg/kg por semana (10).

 Em casos de lesões localizadas e brandas po-
demos aplicar glicocorticóides tópicos (14). Existem 
relatos de um grupo de 57 animais tratados com 
triancinolona e teve menos efeitos colaterais que 
o grupo medicado com predinisona e prednisona 
com clorambucil (6).

A dexametasona oral é utilizada como glicocor-
ticóides alternativos em casos refratários, porém 
esses fármacos são de 6 a 10 vezes mais potentes 
que a prednisolona. Utilizam-se doses imunossu-
pressoras que variam de 0,2 a 0,6 mg/kg a cada 24 
horas e são reduzidos na manutenção a cada 48 ou 
72 horas (7).

Os efeitos colaterais devem ser monitorados e 
os glicorcorticóides exercem ampla atividade e tem 
consequências em cada sistema do organismo, os 
gatos são considerados uma espécie menos suscep-
tível para efeitos colaterais do que outras espécies. 
Quando os efeitos são observados podem ser se-
veros como atrofia cutânea, insuficiência cardíaca 
congestiva e diabetes mellitus devido ao seu po-
tente efeito hiperglicemiante e recomenda-se uma 
dose maior em gatos devido a diferença em quanti-
dade de receptores na espécie (11).

O clorambucil (Leukeran) é um medicamento 
que pode ser utilizado com ação mais lenta e menos 
tóxico, é administrado na dose de 0,1 a 0,2 mg/kg a 
cada 24 a 48 horas. Existe risco de mielossupressão 
e devem ser realizados exames periódicos sendo 
usado como uma droga para poupar altas dosagens 

de glicocoticóides (1,7). 
Foi avaliado o uso da ciclosporina modifica-

da como adjuvante na terapia do pênfigo foliáceo 
unicamente como droga imunomoduladora e com-
parou sua resposta com gatos controlados com clo-
rambucil. Os resultados desse estudo sugerem que 
a ciclosporina é efetiva na terapia quando compa-
rada com clorambucil e frequentemente é preconi-
zada como terapia auxiliar e poupadora do uso de 
altas doses de corticóide (12).

O uso da ciclosporina tem uma resposta va-
riável para cães e gatos e a dose pode chegar até 
15mg/kg que são ajustadas de acordo com casos de 
recorrência das lesões (13).

A azatioprina é contra-indicada no tratamento 
do pênfigo foliáceo felino devido ao grave risco de 
mielossupressão como leucopenia e trombocitope-
nia que podem ser fatais (2,5,7).

A prednisolona é uma alternativa para mono-
terapia em casos refratários combinados com clo-
rambucil (6).

O prognóstico da doença varia de acordo com a 
etiologia e todos os tratamentos podem ter riscos, 
podem ter reações adversas ou ser intolerável, apro-
ximadamente 10% dos animais tanto cães como ga-
tos não respondem a terapia e são eutanasiados (14).

Conclusão
Nesse caso os aspectos lesionais e os padrões de 

análise citológicas levaram a suspeita de pênfigo 
foliáceo. A avaliação clínica e o resultado de biópsia 
cutânea foi fundamental para o diagnóstico da der-
matose. O tratamento proposto mostrou-se satisfa-
tório para a remissão das lesões com prednisolona 
na dose de 4 mg/kg SID na dose de indução e 2mg/
kg em dias alternados em dose de manutenção.  O 
animal encontra-se em monitoramento de recidiva 
de lesões e controle periódico com exames comple-
mentares para evitar efeitos colaterais devido ao 
uso de glicocorticóides.
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