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Resumo
A síndrome de Ehlers-Danlos, também conhecida como astenia cutânea ou dermatosparaxis, é uma 
doença congênita rara, por consequência de alterações nas fibras do colágeno na derme. Atendeu-se no 
consultório veterinário Canicentro (Bogotá-Colômbia), um paciente canino, com 19 meses, macho não 
castrado, da raça Pastor Alemão, com histórico de escoriações ocasionadas por traumatismos leves com 
pouco sangramento e cicatrização rápida além de perda de peso e deterioração da pelagem, com queda 
abundante e opacidade. Ao exame físico evidenciou-se índice de extensibilidade cutânea superior à per-
centagem normal em cães. Foram tomados fragmentos de pele para estudo histopatológico, cujos acha-
dos confirmaram o diagnóstico de astenia cutânea. Devido ao fato dessa doença não possuir tratamento 
especifico, foi prescrito um protocolo terapêutico para o manejo adequado do paciente à longo prazo, que 
incluiu controle de ectoparasitas, suplementação com vitamina C e medidas de proteção recomendadas 
ao tutor em relação ao acesso à ambientes frequentados pelo animal, visando à prevenção de lacerações 
na pele.    

Palavras-chave: Ehlers-Danlos, astenia cutânea, cão, fragilidade cutânea.   

Abstract
Ehlers-Danlos syndrome, also called cutaneous asthenia or dermatosparaxis, is a rare congenital dise-
ase, which results of dermal collagen fibers alterations. A 19 months-old, male German Shepherd dog, 
unneutered, was presented to Canicentro (Bogotá-Colombia) with a history of wounds caused by mild 
trauma, with low bleeding and rapid cicatrization, weight loss and unhealthy appearance of hair coat 
with opacity and hair loss. The results of the cutaneous extensibility index were superior to the normal 
expected values in dogs. Skin biopsies were collected for histological examination. The histological fin-
dings confirmed the diagnosis of cutaneous asthenia. Due to the fact that this disease does not have a 
specific treatment, it was prescribed a therapeutic protocol leading to an adequate management of the 
patient in the long term. This protocol included control of external parasites, vitamin C supplementation 
and protection measures for the animal environment to prevent skin wounds and lacerations.  

Keywords: Ehlers-Danlos, cutaneous asthenia, dog, cutaneous fragility. 
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Introdução 
A síndrome de Ehlers-Danlos, também conhe-

cida como astenia cutânea ou dermatosparaxis (1), 
é uma enfermidade congênita rara, resultante de 
distúrbios do colágeno secundários às alterações 
na síntese ou na formação das suas fibras (2) que 
afeta principalmente animais jovens (3). Em cães e 
gatos o mecanismo de herança é majoritariamente 
autossômico dominante (4). 

Nos humanos, a síndrome possui 10 subtipos 
diferentes (5). Em medicina veterinária, as doen-
ças do tecido conectivo têm sido observadas em 
diferentes espécies, que incluem bovino, ovino (4) 
equino (6,7,8), felino (9,10) e leporídeos (11,12). Em 
caninos, existe predisposição em certas raças, prin-
cipalmente English Springer Spaniel, Boxer, Bea-
gle, Pastor Alemão, São Bernardo e Dachshund, os 
quais são afetados com maior frequência (4). 

Em cães, os sinais clínicos na sua maioria, limi-
tam-se ao tegumento. A pele encontra-se mais fina 
e hiperextensível, com propensão à apresentação 
de escoriações e lacerações (13), mesmo quando em 
traumas mínimos, que se localizam comumente 
nos membros, o quadril e a cabeça. A cicatrização 
geralmente é boa e o sangramento é mínimo ou 
inexistente (2). As cicatrizes têm aparência de "pa-
pel de cigarro” (4). Ocasionalmente podem ocorrer 
hematomas. Em alguns casos além das anomalias 
cutâneas, observam-se alterações em outros siste-
mas, como frouxidão articular, especificamente em 
cães, ou anormalidades oculares (Ex. luxação das 
lentes) (13).

O diagnóstico da doença baseia-se na história 
do paciente e nos sinais clínicos achados no exame 
geral e dermatológico. O cálculo do índice de exten-
sibilidade cutânea é muito importante no processo 
diagnóstico. Em cães normais, o resultado não deve 
ser superior a 14.5% (9,13).

Índice de extensibilidade cutânea  =    
                            

 Altura vertical de uma prega cutânea *
Comprimento do animal **

 X 100%

*Prega de pele na zona dorso-lombar (extensão da prega até a distância máxima acima da coluna vertebral, sem causar dor)
** Comprimento desde a base da cauda até a crista occipital (5,13)

O diagnóstico definitivo é confirmado através 
da análise histopatológica de fragmentos cutâneos, 
a qual evidencia desorganização, desorientação e 
fragmentação das fibras de colágeno na derme (1).  

Não existe tratamento específico para essa do-
ença e o proprietário deve ser informado sobre sua 
hereditariedade e curso crônico que torna o prog-
nóstico desfavorável (14). Medidas de proteção ao 
animal são indicadas para prevenção de traumatis-
mos e rupturas cutâneas, tais como colocá-los em 
locais acolchoados e sem quinas, evitar acesso do 
animal à rua sozinho, dentre outras (13). O controle 
periódico de ectoparasitas é fundamental na pre-
venção de prurido com automutilação (15). As la-
cerações da pele necessitam de reparo cirúrgico à 
medida que surgem (9). É muito importante que os 
proprietários conheçam a possibilidade de morte 
repentina, resultado de ruptura vascular espontâ-
nea (16).

Relato de caso
Apresentou-se no consultório veterinário Ca-

nicentro (Bogotá- Colômbia), um paciente canino, 
macho não castrado, da raça Pastor Alemão, com 19 
meses, que foi adquirido pelos proprietários em um 
canil da raça localizado na savana de Bogotá, com 3 
meses de idade. Os motivos da consulta foram dete-
rioração da pelagem, com queda abundante e opa-
cidade  dos pelos, além de perda de peso, apesar de 
bom apetite. Na anamnese, os tutores reportaram 
que durante os primeiros 8 meses observaram alte-
rações digestivas (vômito e diarreia). Haviam sido 
realizadas suturas de lesões cutâneas, que segun-
do o tutor, eram ocasionadas por brincadeiras com 
o cachorro companheiro. As lesões evidenciavam 
pouco sangramento e tinham cicatrização rápida 
segundo os proprietários.

No exame dermatológico constatou-se leve xero-
dermia, descamação e pelagem com evidente eflú-
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Figura 1 - Hiperextensibilidade cutânea em face Figura 2 - Medição do índice de extensibilidade cutânea

Figura 3 - Blefaroconjuntivite     Figura 4 - Hiperextensibilidade cutânea em membros posteriores e anteriores

Os achados histopatológicos evidenciaram de-
sorganização e fragmentação do colágeno na der-

me, com fibras curtas e rizadas, além de prolifera-
ção de fibroblastos e atrofia epidérmica.

Figura 5 - Coloração de hematoxilina/eosina: (A) Desorganização de fibras de colágeno dérmicas com hiperplasia de fibroblastos e 
atrofia epidérmica (setas). (B) Desorganização do colágeno com fibras curtas e rizadas. 

vio telogênico difuso, além de áreas de hipotricose 
e algumas zonas cicatrizais. Evidenciaram-se tam-
bém focos isolados de foliculite bacteriana super-
ficial. A pele encontrava-se fina, suave e hiperex-
tensível na totalidade da superfície corpórea, com 
maior acometimento de face, área cervical ventral, 

torácica, dorso-lombar, articulações coxo-femorais, 
cotovelos, carpos e tarsos. Realizou-se medição do 
índice de extensibilidade cutânea, cujo resultado 
(17,64%) foi superior à percentagem normal em cães 
(14,5%).
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Figura 6 - Coloração Tricromica de Masson: A. Colágeno fragmentado com mudanças estruturais e morfológicas evidentes (azul). B. 
Proliferação fibroblástica (núcleos em vermelho), misturada com fibras colágenas. 

Prescreveu-se o seguinte protocolo terapêutico: 
1. Vitamina C, comprimidos 500 mg, um 

comprimido BID, uso contínuo.
2. Medidas preventivas: cobrir ou acolchoar 

as superfícies afiladas ou ásperas, utilizar coleira e 
guia para os passeios na rua e evitar brincadeiras 
fortes tanto com as pessoas quanto com os outros 
cães.

Discussão
Os dados fornecidos pelos tutores durante a 

anamnese, como apresentação frequente de feridas 
com pouco sangramento e rápida cicatrização, a ob-
servação de pele hiperextensível e zonas cicatrizais 
durante o exame clínico, além do resultado da me-
dição do índice de extensibilidade cutânea (17,6%), 
levaram a considerar como diagnóstico inicial a 
síndrome de Ehlers-Danlos ou astenia cutânea, de 
acordo com a informação reportada na literatura 
sobre a doença (13,2). O diagnóstico foi confirma-
do através da análise histopatológica a partir de bi-
ópsia cutânea, a qual evidenciou desorganização e 
fragmentação das fibras de colágeno, achados simi-
lares aos reportados por outros autores (1). A idade 
do paciente (19 meses) é um fator predisponente (3), 
além da raça (Pastor Alemão) que tem sido consi-
derada mais susceptível à doença (4). Devido ao 
achado de focos de foliculite bacteriana superficial, 
instaurou-se terapia antibacteriana tópica. O con-
trole de ectoparasitas foi prescrito a fim de prevenir 
possível prurido e diminuir o risco de escoriações 
por consequência de traumatismo auto-induzido 

(15). O uso da vitamina C via oral (500mg/animal/
dia) tem sido descrito por alguns autores como uma 
opção para melhorar a condição clínica dos pacien-
tes afetados, devido a que é necessária para a sínte-
se de colágeno (13,17), razão pela qual foi sugerida 
nesse caso. 

Conclusão
A síndrome de Ehlers-Danlos ou astenia cutâ-

nea é uma doença congênita rara, que ocorre como 
resultado de distúrbios do colágeno. Deve-se sus-
peitar dessa enfermidade em todo paciente jovem, 
com hiperextensibilidade cutânea e tendência a 
apresentação de lesões erodo-ulcerativas com pou-
co sangramento e cicatrização rápida. É importante 
também conhecer a predisposição de certas raças 
que são mais susceptíveis. No processo diagnósti-
co, além de considerar a informação obtida na ana-
mnese e os achados no exame clínico geral e der-
matológico, é fundamental o cálculo do índice de 
extensibilidade cutânea, cujo valor não deve ser su-
perior a 14,5% em cães. Para chegar ao diagnóstico 
definitivo são necessários estudos histopatológicos 
a partir de biópsias cutâneas que evidenciem alte-
rações nas fibras de colágeno. Pelo fato de ser uma 
patologia que não tem cura, é muito importante 
conscientizar aos tutores sobre o manejo apropria-
do do paciente, implementando medidas de prote-
ção, a fim de prevenir lacerações, além de enfatizar 
da impossibilidade de reprodução dos animais afe-
tados pelo caráter genético da doença.
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