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Resumo
O prurido é o sinal clínico mais comum nas dermatopatias caninas, caracterizado por uma sen-
sação desagradável que leva o animal a se coçar, lamber, morder e mutilar a própria pele. Para 
o diagnóstico da doença primária, fatores estimulantes do limiar pruriginoso devem ser des-
cartados individualmente. Os glicocorticoides exógenos são os fármacos mais utilizados para o 
controle do prurido, porém a administração excessiva pode resultar em hiperadrenocorticismo 
iatrogênico, tornando necessária a mudança da terapia. O objetivo deste trabalho é relatar a 
abordagem diagnóstica e terapêutica em um cão com hiperadrenocorticismo iatrôgenico, cuja 
queixa principal era o prurido intenso.
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Abstract
Pruritus is the most common clinical sign in canine skin diseases , characterized by an unple-
asant sensation that leads the animal to scratch , licking , biting and maim own skin. For the 
diagnosis of primary disease, stimulating factors of pruritic threshold should be dropped indi-
vidually. Exogenous glucocorticoids are the most used drugs to control pruritus, but excessive 
administration may result in iatrogenic Cushing, change of therapy becoming necessary. The 
objective of this study is to report the diagnosis and therapy in a dog with iatrogenic Cushing, 
whose main complaint was the intense pruritus.
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Introdução
O prurido é o sinal clínico mais comum para 

uma grande diversidade de doenças dermatológi-
cas caninas (1,2). A maioria dessas dermatopatias 
pruriginosas em cães é causada por ectoparasitas, 
infecções bacterianas e fúngicas ou por reações de 
hipersensibilidade (3). Em qualquer cão com pru-
rido crônico, o controle das dermatites parasitárias, 
das hipersensibilidades alimentares e dermatite 
alérgica à picada de pulgas, infecções secundárias 
e outros fatores estimulantes do limiar pruriginoso 
devem ser descartados individualmente, até restar 
a dermatite atópica canina (4). Os exames comple-
mentares se fazem necessários para a determina-
ção das causas dermatológicas de prurido.

O exame parasitológico do raspado cutâneo 
é indicado em todos os casos, principalmente nas 
suspeitas de piodermite bacteriana, descamação e 
doenças foliculares, considerando que a demodici-
ose generalizada pode ser a doença primária (5,6). 
Na escabiose, devido aos ácaros Sarcoptes serem 
encontrados em apenas 50% dos casos, o diagnósti-
co terapêutico pode ser usado para se obter a dife-
renciação entre sarna sarcóptica e dermatite atópica 
canina, que pode revelar-se bastante difícil (7).

A citologia cutânea complementa os exam-
es para diagnóstico de causas primárias ou 
secundárias do prurido, possibilitando detectar, de 
forma barata e rápida, inflamação e/ou infecção 
(por bactérias ou leveduras), e identificar doenças 
autoimunes ou neoplasias (5,6).

Pode-se realizar uma triagem terapêutica com 
uso de anti-histamínicos ou corticoides, para con-
firmar ou excluir alguns dos diagnósticos diferen-
ciais (8). Os efeitos benéficos geralmente ocorrem 
nos primeiros 7 a 14 dias de tratamento, e são ape-
nas observados em até 30% dos cães (9). Os cor-
ticosteroides orais mais utilizados são a prednis-
olona e a metilprednisolona, controlando o prurido 
alérgico em 75% dos cães. No entanto, devido aos 
seus efeitos secundários, são apenas aconselháveis 
para o tratamento de animais com prurido sazon-
al e por períodos inferiores a 4 meses, sempre na 
menor dose possível (10). Nos cães, os efeitos 
colaterais associados ao uso crônico de glicocor-
ticoides sistêmicos são poliúria, polidipsia, alope-
cia, polifagia, obesidade, infecções urinárias do 
trato inferior e hiperadrenocorticismo iatrogênico 
(11,5). Em cães refratários ou que os efeitos co-
laterais são evidentes, recomenda-se o uso da ci-

closporina. A ciclosporina é benéfica em 60-75% 
dos cães com reações de hipersensibilidade (9). Os 
benefícios da utilização dos ácidos graxos essenci-
ais não são claros (12), e só se evidenciam resulta-
dos após 2 meses de suplementação (13).

Uma grande variedade de xampus antipru-
riginosos é formulada com múltiplos princípios 
ativos. Essa terapia não trata a causa primária do 
prurido, mas permite o alívio do mesmo. Para a hi-
dratação da pele são importantes aditivos como os 
emolientes e os hidratantes presentes nos xampus, 
considerando que a água pode ressecar a pele por 
remover as suas barreiras naturais que previnem 
a xerose (4,14). Um grande benefício dos xampus 
terapêuticos é o de permitirem tratar uma grande 
área de pele afetada (5).

Relato de Caso
Um cão da raça Maltês, 5 anos, macho, cas-

trado, foi atendido no Hospital Veterinário da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná, com 
queixa principal de prurido, polifagia, polidipsia 
e poliúria. Havia o histórico de lesões derma-
tológicas há 2 anos, porém com intensificação do 
quadro pruriginoso há 2 meses, cujo diagnóstico 
prévio foi Dermatite Alérgica a Picada de Ecto-
parasitas. Recebeu o tratamento diário de predni-
sona (0,5mg/kg, BID, por 3 meses) e selamectina 
6%  tópico mensalmente.

Ao exame físico o paciente apresentava pápu-
las, pústulas, crostas melicéricas e hemorrágicas, 
colarinhos epidérmicos, descamação farinácea, 
alopecia e hipotricose disseminadas, blefarite, 
eritrodermia, áreas de hiperpigmentação, xerose 
e abdômen abaulado com atrofia de derme e com-
edos nesta região (Figura 1). Foi suspeitado de 
hiperadrenocorticismo (HAC) iatrogênico e der-
matopatia alérgica.

Foram realizados exames laboratoriais que 
constataram leucograma de estresse, aumento 
de fosfatase alcalina, hipercolesterolemia e hip-
ertrigliceridemia, reforçando a suspeita de HAC 
iatrogênico. O resultado do exame parasitológico 
do raspado cutâneo foi negativo, porém a cito-
logia cutânea denotou o predomínio de bacté-
rias cocóides.  Através dos resultados, o diag-
nóstico presuntivo foi de Piodermite Superficial 
secundária a Dermatite Alérgica. 

Iniciou-se a redução gradativa do uso de corti-
coides. Foi optado pelo tratamento com ivermec-
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Figura 1 - (A) Paciente canino apresentando lesão dermatológica, com crostas melicéricas e hemorrágicas, hipotricose e alopecia.(B) Blefarite 
com alopecia e hiperpigmentação do tegumento periocular, com secreção purulenta. Fonte: (Arquivo pessoal do autor)

Figura 2 - Dermatite úmida aguda em cão (após tricotomia e limpeza), devido ao aumento do limiar pruriginoso por diminuição da 
dose de prednisona.

tina (0,4mg/kg, a cada 7 dias, por 3 semanas) para 
exclusão de diagnóstico diferencial de sarna sar-
cóptica, cefalexina (30 mg/kg,BID, por 30 dias), 
omeprazol (0,1 mg/kg, BID, por 30 dias), bezafi-
brato (3mg/kg, SID, por 30 dias), hidroxizina 
(5mg/kg, TID, por 30 dias), banhos semanais com 
perióxido de benzoíla a 2,5% e uso de antiecto-
parasitas (a cada 15 dias, por 45 dias) para triagem 
de diagnóstico alérgico.

Após 2 semanas, o paciente retornou com quadro 
de Dermatite Úmida Aguda (Figura 2), e a proprie-
tária relatou sensibilidade cutânea ao uso do xampu 
de perióxido de benzoíla. Foi realizada a tricotomia 
e higienização da região afetada, e posteriormente 
foi receitado o tratamento tópico da lesão com óleo 
de girassol e ácidos graxos essências, além de ban-
hos semanais com xampu hidratante a base de ureia 
7%, hidroviton 3% e aloe vera 5%.

Abordagem diagnóstica e terapêutica do prurido em cão com hiperadrenocorticismo iatrogênico
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O paciente retornou após um mês com melhora 
das lesões dermatológicas, porém o quadro prurigi-
noso estava intenso, com o aparecimento de lesões 
traumáticas. Foi realizado novo exame parasitológi-
co do raspado cutâneo, com resultado negativo, e a 
citologia de pele apresentou reduzida presença de 
cocos. Continuou-se com o tratamento proposto e 
houve a introdução de dieta hipoalergênica.

Exclui-se então hipersensibilidade alimentar, re-
forçando o diagnóstico em Dermatite Atópica Cani-
na.  O quadro clínico havia melhorado e foram real-

Figura 3 - Paciente canino, apresentando melhora das lesões dermatológicas com crescimento do pelame, após início da terapia para 
dermatite atópica canina.

izados novos exames laboratoriais que constataram o 
controle da hiperlipidemia. Instituiu-se o tratamento 
com ciclosporina (10mg/kg, SID, por 30 dias) devido 
aos efeitos colaterais do uso crônico de prednisona, e 
foi indicada a suspensão da cefalexina e do bezafibra-
to, mudança do antialérgico para citirizina (1mg/kg, 
SID, por 30 dias) e suplementação com Ômega 3 e 6. 

O paciente evoluiu bem ao tratamento propos-
to, apresentando redução significativa do prurido, 
com resolução das lesões dermatológicas e início 
do crescimento do pelame (Figura 3).

Discussão

O prurido é o sinal clínico mais comum nas 
doenças dermatológicas (1,2), causa pela qual o 
proprietário buscou o atendimento veterinário. Ao 
se atender um paciente com prurido crônico deve-
se eliminar fatores estimulantes do limiar prurigi-
noso (4). Para tanto, o uso de exames complemen-
tares se fazem necessários (5).

O exame parasitológico do raspado cutâneo 
e a citologia são maneiras rápidas e baratas para 
excluir ou diagnosticar doenças primárias ou 
secundárias aos quadros pruríticos, permitindo 

verificar a presença de ácaros, inflamação e/ou in-
fecção (5,6,7). No presente relato, foi possível di-
agnosticar a presença de cocos na citologia, porém 
ainda que o resultado do raspado de pele tenha sido 
negativo, optou-se por instituir o tratamento para 
escabiose, pois os ácaros Sarcoptes são encontra-
dos em apenas 50% dos casos (5,6,7).

As dermatopatias alérgicas, assim como os fa-
tores perpetuantes dos quadros pruriginosos, de-
vem ser excluídas individualmente, até a obtenção 
do diagnóstico de dermatite atópica canina (4). 
Esta triagem foi adotada na abordagem ao prurido 
do paciente relatado, tratando-se inicialmente pos-
sível dermatite concomitante.

Abordagem diagnóstica e terapêutica do prurido em cão com hiperadrenocorticismo iatrogênico
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Os glicocorticoides orais como prednisolona são 
os mais utilizados por apresentarem um tempo de 
meia-vida curto, porém seu uso crônico em cães 
acarreta efeitos colaterais, podendo encadear um 
quadro de hiperadrenocorticismo iatrogênico (10), 
corroborando com o quadro presenciado no canino 
do relato, que desenvolveu sinais deletérios. Os 
anti-histamínicos são usados como tratamento das 
dermatopatias pruriginosas e alérgicas, por exer-
cerem efeito em vários tecidos através do antago-
nismo de receptores específicos da histamina (8,9). 
Optou-se pela associação destes com a ciclosporina, 
que possui propriedades anti-inflamatórias, através 
da inibição da ativação de células envolvidas na in-
flamação cutânea, potencializando seu efeito (4,11).

Como terapia adjuvante, foi utilizada a suple-
mentação de ácidos graxos essenciais, apesar dos 
seus benefícios não serem claros e os resultados 
serem evidenciados após 2 meses de suplemen-
tação (13). No tratamento tópico usou-se xampu 
hidratante, com aditivos emolientes e umectantes 
permitindo o alívio do prurido e o tratamento de 
uma grande área de pele afetada (5).

Conclusão

O prurido foi o motivo principal da procura 
pelo atendimento veterinário, evidenciando sua 
importância nas dermatopatias. A abordagem 
do paciente pruriginoso deve ser feita mediante 
exames complementares, a fim de identificar cau-
sas e agravantes do quadro, permitindo assim, a 
identificação da causa primária ou secundária do 
quadro prurítico. O uso isolado de antialérgicos se 
mostrou pouco eficiente, porém quando associado 
ao uso da ciclosporina promoveu o controle dese-
jável do quadro pruriginoso, permitindo a melhora 
no quadro dermatológico do paciente.
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