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Resumo
A foliculite mural mucinótica degenerativa dos felinos é uma condição rara, de etiologia ainda 
desconhecida, que afeta felinos adultos a senis, sem predisposição racial evidente. É caracteri-
zada pela inflamação da parede folicular, seguida de atrofia, degeneração e produção de mu-
cina pelos queratinócitos. Manifesta-se clinicamente por alopecia generalizada, descamação e 
eritema, sobretudo em face, pescoço e ombros. Os animais acometidos apresentam também 
edema acentuado principalmente em focinho e pálpebras, com diminuição da rima palpebral, 
característica esta marcante e peculiar desta condição. Apresenta prognóstico ruim, com ani-
mais evoluindo a óbito ou sendo eutanasiados meses após o estabelecimento do diagnóstico, 
pela ausência de resposta aos tratamentos instituídos.
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Abstract
The degenerative mucinotic mural folliculitis in cats is a rare condition of unknown etiology 
that affects the adult cats senectos without apparent racial predisposition. It is characterized 
by inflammation of the follicle wall, followed by atrophy, degeneration and mucin produc-
tion by keratinocytes. It is manifested clinically by generalized alopecia, flaking and redness, 
especially on the face, neck and shoulders. Animals also have severe edema mainly nose and 
eyelids, with decreased rhyme eyelid, feature striking and peculiar this condition. Shows 
poor prognosis with animals evolved to death or being euthanized months after the diagno-
sis, the lack of response to established treatments..

Keywords: folliculitis, cats, alopecia, mucin.

RELATO DE CASO

1
Medvep Dermato - Revista de Educação Continuada em Dermatologia
e Alergologia Veterinária (2016); 4(12); 1-XXX.

Revista de Educação Continuada em
Dermatologia e Alergologia Veterinária



Medvep Dermato - Revista de Educação Continuada em Dermatologia
 e Alergologia Veterinária (2016); 4(12); 1-XXX.

Revista de Educação Continuada em
Dermatologia e Alergologia Veterinária

2

Foliculite mural mucinótica degenerativa dos felinos

Introdução
A foliculite mural é um padrão reacional dos fe-

linos caracterizado pela inflamação da parede foli-
cular, na qual diferentes porções do folículo piloso 
como infundíbulo, istmo e bulbo podem ser acometi-
das. Distintas dermatopatias em felinos como der-
matofitose, pseudopelada, adenite sebácea, infecção 
pelo vírus da imunodeficiência felina, alergopatias, 
dermatite esfoliativa por timoma e dermatite esfolia-
tiva não associada com timoma já foram associadas 
com a manifestação deste padrão reacional (1,2,3,4). 
Histologicamente, diversos tipos de infiltrado infla-
matório já foram identificados na foliculite mural 
como de interface, infiltrativa, necrotizante e pustu-
lar, dependendo da doença de base presente (1).

A foliculite mural mucinótica degenerativa dos fe-
linos é uma condição rara, relatada primeiramente no 
ano de 2001, com a descrição de 7 casos felinos. No 
Brasil, há somente um relato de caso publicado no ano 
de 2012 (5). A foliculite mural mucinótica degenerativa 
manifesta-se por sinais clínicos e histopatológicos bas-
tante característicos, que justificam a individualização 
desta condição como um novo e distinto padrão reacio-
nal felino, ainda pouco conhecido e compreendido (1). 

O presente artigo tem como objetivo relatar um caso 
e discorrer sobre a literatura presente, de forma a contri-
buir na divulgação desta dermatopatia pouco conhecida.

Revisão de literatura

A foliculite mural mucinótica degenerativa dos feli-
nos é caracterizada pela inflamação da parede folicular, 
seguida de atrofia, degeneração e produção de mucina. 
A inflamação ocorre primariamente na bainha externa 
do pelo, na altura do istmo, porém pode estender-se a 
outras partes do folículo como o infundíbulo e bulbo fo-
licular (2). A causa desta inflamação, ainda permanece 
desconhecida. Nos poucos casos descritos na literatura 
não foi possível a identificação de uma causa de base (1). 
Acredita-se que seja uma doença de ordem imunológica, 
na qual a infiltração de linfócitos T na parede folicular 
estimule a produção de mucina pelos queratinócitos 
(1,2,6). A mucina é uma proteína fortemente glicosilada, 
de alto peso molecular, produzida por diversos tecidos 
epiteliais, tendo como característica a capacidade de for-
mar géis, possuindo funções de lubrificação,  sinalização 
celular e  formação de barreiras químicas (7).

Os casos descritos de foliculite mural degenerativa 
mucinótica até o momento ocorreram em gatos domésti-

cos com idade adulta à idosos, entre 4 a 10 anos de idade, 
de pelame curto e longo, sem predileção racial evidente, 
aparentemente com maior ocorrência em machos, mas 
devido ao pequeno número de casos relatados, não é 
possível afirmar se existe predisposição sexual (1,2,5).

Clinicamente, os animais manifestam alope-
cia difusa, generalizada, de intensidade variável, de 
evolução crônica de meses a anos, por ora acom-
panhada por crostas e descamação. O quadro inicia-
se pela cabeça e pescoço, progredindo para todo 
corpo, permanecendo, entretanto, mais pronunciado 
em cabeça, pescoço e ombros. A face apresenta-se 
alopécica, eritematosa, com aumento de espessura, 
edema pronunciado em focinho e margens palpebrais 
ocasionando diminuição da rima palpebral, a qual 
constitui característica marcante desta doença. A pele 
afetada torna-se brilhante e oleosa. Alguns animais 
podem apresentar prurido de intensidade variável, 
sendo descrito um caso de prurido intenso (1,2,5).

Além dos sinais dermatológicos, os animais 
apresentam perda de peso e letargia, no entanto, os 
exames laboratoriais de rotina não demonstram al-
terações significativas que justifiquem tal condição 
(1,2). O vírus da imunodeficiência felina foi identi-
ficado em alguns animais com foliculite mural mu-
cinótica degenerativa e a presença de febre e polia-
trite foi observada em alguns destes (1). 

O diagnóstico desta dermatopatia é estabelecido 
pela apresentação clínica bastante peculiar e pelo 
exame histopatológico. Clinicamente, as fases iniciais 
da doença devem ser diferenciadas de demodicidose, 
dermatofitose, adenite sebácea, pseudopelada, linfoma 
epiteliotrópico e dermatite esfoliativa por timoma (1). 

No exame histopatológico, observa-se acantose 
moderada e irregular estendendo-se ao infundíbulo fo-
licular, frequentemente acompanhada de leve espongi-
ose. Crostas e escamas paraqueratóticas podem estar 
presentes. Há moderada a intensa inflamação no istmo 
e infundíbulo folicular, com linfócitos, neutrófilos e his-
tiócitos presentes em quantidade variável. Os folículos 
mais gravemente afetados demonstram foliculite mural 
neutrofílica. Há acúmulo de mucina no espaço interce-
lular do epitélio folicular, o qual pode ser visualizado 
mais facilmente pela coloração de PAS (ácido periódico 
de Shiff) ou  Alcian blue. A mucina também pode ser 
observada circundando os folículos pilosos e raramente 
preenchendo o interior dos folículos. Pode ocorrer de-
generação dos folículos gravemente afetados, seguido 
de ruptura com formação de piogranulomas com células 
gigantes. Há atrofia folicular moderada a intensa e multi-
focal. As glândulas sebáceas estão preservadas na maior 
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parte das vezes, com diminuição em algumas áreas (1,2).
Na derme superficial, observam-se linfócitos, his-

tiócitos, neutrófilos e plasmócitos em quantidade mod-
erada, inclusive circundando folículos pilosos, com 
leve a moderado edema dérmico (1,2).

Nenhum tratamento empregado nesta patologia 
foi bem sucedido até o momento. Embora haja sus-
peita de etiologia imunológica, o uso de corticóides 
orais e injetáveis não se mostraram eficazes na res-
olução do quadro, apenas amenizaram os sinais 
clínicos e prurido em alguns felinos, com grande 
parte destes sendo eutanasiados pela refratariedade 
ao tratamento e evolução do quadro (1,2,5,6).

Em humanos, a mucinose folicular é descrita como 
um padrão reacional não específico, associado com dis-
tintas dermatopatias como dermatite de contato, picada 
de artrópodes, e linfoma epiteliotrópico. Em felinos, há 
somente dois casos descritos de mucinose folicular, com 
evolução em ambos para linfoma epiteliotrópico (1,2). 
Entretanto, a mucinose folicular em gatos parece ser 
similar a dermatite mucinótica degenerativa, mas não 
exatamente a mesma condição. Um dos felinos relata-
dos apresentava-se clinicamente semelhante a dermatite 
mucinótica degenerativa, enquanto os outros não, tanto 
clinicamente quanto a aspectos histológicos (2). Até o 
momento a dermatite mucinótica degenerativa não é as-
sociada ao linfoma epiteliotrópico (1).

Relato de caso
Foi atendido na Clínica VESP - Especialidades Vet-

erinárias Campinas, um animal da espécie felina, ma-
cho, sem raça definida (SRD), de pelame curto, com 7 
anos de idade, castrado, pesando 4,0 kg, encaminhado 

por colega veterinário para consulta dermatológica. 
O proprietário relatava que há cerca de um ano e 

meio o animal começou apresentar queda de pelos 
progressiva, com início em região de flanco e abdô-
men, progredindo para todo o corpo, inclusive face; 
com evolução posterior para quadro de eritema e des-
camação generalizada, além de edema em região peri-
ocular e piora da perda de pelos. Relatava ainda prurido 
e grooming moderado, posterior ao aparecimento das 
lesões dermatológicas.  O animal já havia sido tratado 
com antifúngicos (sem sucesso) e com corticóides por 
aproximadamente um mês, com melhora parcial, apre-
sentando diminuição do eritema e prurido, porém não 
souberam informar a posologia dos tratamentos realiza-
dos anteriormente. Além das lesões cutâneas, o propri-
etário relatou que o animal apresentava emagrecimento, 
perda de apetite e dificuldade respiratória. 

Na anamnese, o proprietário negava histórico de 
viagens com o animal, relatava contactantes humanos 
e animais sem lesões dermatológicas. O animal con-
vivia com mais três felinos, além de gatos da vizinhan-
ça, vivia domiciliado e raramente tinha acesso a rua. 
Relatava ainda a possibilidade de puliciose devido aos 
gatos externos que tinham acesso a casa.

No exame físico foi observado escore corporal 
magro, mucosas normocoradas, normotermia, desid-
ratação discreta, linfonodos submandibulares, prees-
capulares e poplíteos normais, dispneia inspiratória dis-
creta, sem alterações na auscultação cardiopulmonar e 
na palpação abdominal. O animal apresentava eritroder-
mia e rarefação pilosa generalizada (Figura 1), além de 
alopecia, eritema e crostas em face e pavilhões auricula-
res, edema de face, principalmente em região palpebral 
com diminuição da rima palpebral (Figuras 2A, 2B, 3).

Figura 1 - Alopecia, eritema e descamação generalizada (Fonte: Arquivo pessoal do autor).
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Figura 2 - Presença de alopecia, eritema e edema em face, focinho e pálpebra, com diminuição da rima palpebral (Fonte: Arquivo pessoal do autor).

A

B
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Diante do quadro clínico e dermatológico, foi 
aventada a hipótese de dermatite esfoliativa por 
timoma, síndrome paraneoplásica, foliculite mural 
linfocítica e dermatite mucinótica degenerativa, 
sendo então realizado exames de imagem como 
ultrassonografia abdominal, radiografia torácica e 
exames laboratoriais como hemograma com pla-
quetas, perfil hepático (GGT, ALT, AST) e renal 
(creatinina e uréia), sorologia de FIV/FeLV, além de 
exames dermatológicos como inspeção via lâmpada 
de Wood, parasitológico de raspado cutâneo e bióp-
sia seguida de análise histopatológica. 

A radiografia torácica não demonstrou alter-
ações em campos pulmonares e mediastino, so-
mente evidência de discreto aumento da margem 
atrial esquerda. O ultrassom abdominal também não 
demonstrou alterações, bem como exames laborato-

Figura 3 - Presença de alopecia, eritema e crostas em pavilhões auriculares, região cefálica 
e plano nasal.

riais que se apresentaram todos dentro dos valores 
de referência. O resultado da sorologia para FIV e 
FeLV foi não reagente. Até liberação do laudo his-
topatológico foi prescrito Prelone® (Aché) 1,5ml a 
cada 24 horas (1,125mg/kg), Advocate® (Bayer), 
duas aplicações com intervalo de 21 dias entre cada 
uma, banhos semanais com shampoo Sebocalm® 
(Virbac) e condicionador Hidrapet® (Agener), 
Ograx 3®  500 (Avert) diariamente e alimentação 
com ração Hipoallergenic® (Royal Canin). 

Após 18 dias da realização da biópsia, foi realiza-
do o retorno do animal. O proprietário relatava mel-
hora do estado geral, animal mais ativo, porém ainda 
disorético, sem aceitação da ração prescrita. Apre-
sentava melhora da dispnéia e melhora de 60% do 
quadro dermatológico, com diminuição das crostas, 
eritema, descamação, edema de face e prurido (Figu-

Foliculite mural mucinótica degenerativa dos felinos
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Figura 5 - 30 dias de tratamento com Prednisolona; melhora do 
eritema, regressão das crostas, início de repilação em pavilhões 
auriculares e região cefálica.

Figura 4 - 30 dias de tratamento com Prednisolona; diminuição 
do eritema, edema da face, início de repilação e desaparecimento 
das crostas.

Figura 6 - Hematoxilina e Eosina, 100x. Marcante infiltrado infla-
matório mural predominantemente linfocítico em istmo folicular, 
com marcante edema intercelular; (Fonte: Laboratório Histopet).

Figura 7 - Alcian Blue, 100x. Observa-se acúmulo de mucina 
entre células epiteliais de infundíbulo folicular. (Fonte: Labora-
tório Histopet).

ras 4, 5). Entretanto, o animal apresentava abscesso 
em membro posterior direito com linfonodomegalia 
de poplíteo direito importante, sendo realizada cito-
logia cutânea com presença de neutrófilos degenera-
dos e bactérias cocóides. No exame histopatológico 
foi observado quadro de dermatite perivascular e 
perianexal com presença de piogranulomas peri-
anexiais, foliculite mural linfocítica com presença 
de mucina no interior de alguns folículos e áreas de 

ruptura folicular, quadro morfológico fortemente 
sugestivo de foliculite mural mucinótica degenera-
tiva (Figuras 6,7,8). Frente à melhora do animal foi 
iniciada a diminuição progressiva do Prelone®, in-
trodução de Flotril 50mg® (MSD) meio comprim-
ido (5mg/kg), a cada 24 horas por 15 dias devido 
quadro de abscesso e suplementação com fórmula 
magistral de zinco, metionina, lisina e vitamina E, 
visando a melhora do estado geral.

Foliculite mural mucinótica degenerativa dos felinos
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Figura 8 - Alcian Blue, 100x. Observa-se acúmulo de mucina 
entre células epiteliais de infundíbulo folicular e em derme peri-
folicular (Fonte: Laboratório Histopet).

Na diminuição progressiva do corticóide, durante a 
dosagem de 0,5ml (0,375mg/kg) de Prelone® em dias 
alternados, o animal voltou a piorar clinicamente com 
aumento importante da dispneia, letargia e piora do 
quadro dermatológico. O paciente foi hospitalizado até 
melhora do estado geral e quadro respiratório. Devido 
a piora, foi aumentada a prednisolona para dosagem 
inicial de 1,5ml (1,125mg/kg) a cada 24 horas com 
diminuição progressiva a cada sete dias. Também 
foi prescrito ciclosporina (fórmula magistral, solução 
oral na dosagem de 7,5mg/kg) na tentativa de reali-
zar a redução do corticóide. Entretanto, o proprietário 
demorou a iniciar o tratamento com a ciclosporina e 
quando na dosagem de 0,5ml (0,375mg/kg) de Pre-
lone® ao dia com o uso concomitante de ciclosporina 
há 20 dias, o animal voltou a piorar, sendo orientado 
a administrar Prelone® 1ml (0,66mg/kg) ao dia até 
completar 40 dias de ciclosporina. Infelizmente, o ani-
mal apresentou piora progressiva, evoluindo a óbito 
dias após esta última orientação. O exame post morten 
não foi autorizado pelo proprietário.

Discussão

O caso descrito acima se enquadra perfeitamente 
na descrição da doença da literatura corrente, pois 
trata-se de um felino doméstico, macho, de 7 anos 
de idade, com evolução crônica (mais de um ano) de 
quadro de alopecia generalizada, eritema e descama-
ção, seguido de evolução posterior para letargia, perda 

de peso, edema e alopecia pronunciada em face, prin-
cipalmente em pálpebras, com diminuição da rima 
palpebral, característica marcante desta condição.

Assim como nos relatos anteriores, não foi pos-
sível identificar causa de base pelos exames laborato-
riais, de imagem e sorológicos empregados na rotina. 
Pela descrição de evidência de padrão de foliculite 
mural em animais alérgicos, o animal foi submetido 
a terapia contra ectoparasitas e mudança para ração 
hipoalergênica, entretanto, não aceitou a mudança na 
alimentação, não sendo possível avaliar se alteração 
dietética traria qualquer benefício ao quadro. Ressalta-
se entretanto, que até o momento, os casos de derma-
tite mucinótica degenerativa não foram associados a 
quadros de hipersensibilidade.

Semelhantemente aos relatos anteriores, nenhum 
tratamento empregado se mostrou completamente 
efetivo tanto na melhora da condição clínica quanto 
do quadro dermatológico. O uso do prednisolona em 
dosagem de 1,125mg/kg diariamente foi capaz de mel-
horar parcialmente a letargia, a dispneia e a condição 
dermatológica deste animal. Nos relatos descritos na 
literatura corrente, a dosagem dos corticóides orais 
empregados não foram informados, não sendo pos-
sível saber se dosagens maiores trariam melhores re-
sultados. Na tentativa de se empregar um protocolo 
terapêutico mais seguro e consistente a longo prazo, 
foi iniciado terapia com ciclosporina na dosagem de 
7,5mg/kg, não sendo viável na época por questões fi-
nanceiras realizar sorologia para toxoplasmose antes 
de iniciar esta terapia, conforme recomendado pela 

Foliculite mural mucinótica degenerativa dos felinos



Medvep Dermato - Revista de Educação Continuada em Dermatologia
 e Alergologia Veterinária (2016); 4(12); 1-XXX.

Revista de Educação Continuada em
Dermatologia e Alergologia Veterinária

8

literatura. O tratamento com ciclosporina foi inspi-
rado por estudo de dermatie esfoliativa não associada 
a timoma em felinos (3), onde animais com quadro de 
alopecia e descamação  generalizada, com presença de 
foliculite mural no exame histopatológico apresenta-
ram melhora com seu uso isolado ou associado a cor-
ticóides. O animal evoluiu a óbito antes de 30 dias do 
uso de ciclosporina, o que não permitiu avaliar se a 
droga seria eficaz a longo prazo. 

Infelizmente,  o exame post mortem não pôde ser 
realizado, o qual poderia trazer novas informações 
sobre o real estado de saúde do animal.  Semelhante, 
nos sete casos descritos em literatura (1), o exame post 
mortem foi realizado em apenas um animal, no qual 
foi observado broncopneumonia supurativa, hepatite 
portal linfoplasmocítica crônica, pancreatite intersti-
cial e depleção linfocitária nos linfonodos, entretanto, 
este animal também era positivo ao vírus da imunode-
ficiênica felina. Infortunadamente, nem sempre é fácil 
a realização do exame post mortem, o qual  poderia 
contribuir para elucidação da etiologia desta condição, 
que permanece até hoje pouco compreendida e consid-
erada  como idiopática até o momento.

Conclusão

A dermatite mucinótica degenerativa dos felinos 
é uma doença rara, de etiologia ainda desconhecida, 
que deve ser inclusa no diferencial dos quadros de 
alopecia, sobretudo em face. A investigação da in-
fecção pelo vírus da imunodeficiência felina deve 
ser investigada nestes pacientes, embora sua real 
relação com a manifestação clínica desta derma-
topatia seja incerta. Mesmo rara, a apresentação de-
sta doença é bastante peculiar e sugestiva, embora 
o diagnóstico definitivo deva ser estabelecido por 
exame histopatológico. Apresenta um prognóstico 
ruim, com resposta insatisfatória aos tratamentos 
até então instituídos, com muitos animais sendo eu-
tanasiados ou evoluindo a óbito, meses após o esta-
belecimento do diagnóstico.
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