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Resumo
A adenite sebácea é uma doença inflamatória idiopática incomum, com maior  prevalência em cães de 
raça, sobretudo em Akitas, Poodles Standart, Vizslas e Springer Spaniels. Machos jovens à meia idade 
parecem ser mais predispostos. As características clínicas da doença podem variar de acordo com a 
raça e comprimento dos pelos, mas em geral a doença é caracterizada por alopecia, descamação, plugs 
foliculares e pelos de má qualidade na cabeça e dorso, poupando membros e abdômen. O diagnóstico 
definitivo só pode ser obtido através de biópsia cutânea, sendo possível analisar microscopicamente 
ausência parcial ou completa de glândulas sebáceas e infiltrado inflamatório perifolicular. O tratamento 
é realizado através de uso tópico de óleos hidratantes, emolientes e xampus queratolíticos, podendo-se 
associar ainda vitamina A, ômega-3 e 6 e ciclosporina por via oral, sendo que este último mostra-se 
extremamente eficiente para controle da doença. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de Adenite 
Sebácea em um cão da raça Mini Poodle, macho, atendido na cidade de Xanxerê (SC).
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Abstract
The Sebaceous adenitis is an uncommon idiopatic inflammatory disease more prevalent in breed dogs, espe-
cially Akitas, Poodles Standart, Vizaslas and Springer Spaniels. Young male to middle-age seems to be more 
predisposed. The clinical features of the disease can vary depending on the breed and length of hair coat, but 
in general the disease is characterized by alopecia, scaling, follicular pluggings and poor quality hair in the 
head and trunk, except limbs and abdomen. The definitive diagnosis only can be obtained with skin biopsy, 
being possible to analise microscopically parcial or complete absence of sebaceous glands and perifolicul-
lar inflammatory infiltrate. The treatment in general is performed with topical moisturizing oils, emollients 
and keratolytic shampoos or also associate Vitamin A, omega-3 and 6 and cyclosporine orally, and the latter 
shows to be extremely efficient to control the disease. The objective of this study is to report a case of Seba-
ceous Adenitis in a Mini Poodle, male, attended in the City of Xanxerê (SC).
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Introdução 
As glândulas sebáceas são alveolares simples e 

ramificadas distribuídas ao longo da pele com pelos 
dos mamíferos. Elas se conectam com o folículo pi-
loso através de um duto no infundíbulo. Produzem 
secreção oleosa que forma uma emulsão na super-
fície, juntamente com suor e lipídios epidérmicos, 
que se espalham sobre a superfície da pele e pelos. 
A função da emulsão é reter umidade e manter uma 
hidratação adequada, agindo como barreira física e 
química contra potenciais patógenos (1,2).

A adenite sebácea (AS) é uma doença inflamatória 
idiopática das glândulas sebáceas que leva a completa 
destruição das mesmas (1,3,4). Algumas proposições 
causais da doença incluem doença de caráter autoi-
mune, defeito no metabolismo de lipídios ou querati-
nização, destruição das glândulas com perda de lipí-
dios intercelulares e hiperqueratose, defeito genético 
pareado da glândula sebácea e alterações epidérmicas 
ou reação de hipersensibilidade (5). Foi primariamente 
descrita em cães em 1985 (6) e posteriormente em 1987 
em cães da Raça Poodle Standart (7), sendo também 
relatada em humanos, gatos, coelhos e cavalos, sendo 
mais rara nessas espécies (8,9,10,11).

Em cães parece haver predileção em machos, 
aparecendo normalmente em adultos jovens à me-
ia-idade (5). Apesar de a doença ser incomum, é 
relatada em uma variedade de raças, tais como Aki-
tas, Vizslas, Poodles Standart, Samoyedas, Pastores 
Alemães (7,12,13), Springer Spaniels, Lhasas Apso, 
Dachshunds, Chow chows, Beagles, Pinscher e Re-
trievers (5). Estudos de hereditariedade da AS em 
Akitas e Poodles Standart sugerem que a doença é 
autossômica recessiva nessas raças (4).

As características clínicas da doença podem 
variar de acordo com a raça do cão. Normalmente, 
suspeita-se da doença ao encontrar escamas aderen-
tes, plugs foliculares, pelos de má qualidade e alo-
pecia (14). As lesões iniciais são normalmente súbi-
tas e podem estar restritas a descamação e eritema 
moderado. Akitas e Springer Spaniels acometidos 
geralmente possuem uma incidência maior de pio-
derma e uma doença clínica mais severa. As lesões 
comumente iniciam na região dorsal da cabeça, 
pescoço e pinas e seguem caudalmente. Mais tarde, 
acometem o tronco, poupando o abdômen ventral e 
extremidades (15). Foi sugerido que o tipo de pela-
gem pode interferir na apresentação clínica. Cães 
de pelo curto desenvolvem principalmente pápulas 
eritematosas multifocais ou placas que progridem 

para lesões alopécicas anulares descamativas, que 
mais tarde coalescem. Cães de pelo longo geral-
mente apresentam seborreia, hiperqueratose difusa 
e plugs foliculares (2,5). O prurido normalmente 
não está presente, salvo em condição de infecção 
bacteriana secundária ou por Malassézia (2,15,16).

O diagnóstico definitivo é feito através de análise 
histopatológica de fragmento cutâneo. Os achados mi-
croscópicos são variados, mas tipicamente compreen-
dem graus variáveis de inflamação mista composta 
por histiócitos, neutrófilos, plasmócitos e linfócitos 
direcionados às glândulas sebáceas (4). Em alguns ca-
sos, as glândulas podem estar ausentes e terem sido 
substituídas por agregados inflamatórios no istmo fo-
licular. Em casos crônicos, a reação inflamatória pode 
estar ausente, sendo incomum que ela seja substituída 
por fibrose perifolicular (17). Achados adicionais po-
dem incluir queratose folicular, hiperqueratose orto-
queratótica, dermatite perivascular superficial com 
neutrófilos branda, eosinófilos e plasmócitos ou eo-
sinófilos e mastócitos ou ainda mastócitos e linfócitos. 
Podem-se encontrar também evidências de pioderma 
secundário, caracterizado por furunculose, foliculite e 
pústulas intraepidermais (14).

Diversas terapias têm sido relatadas como efeti-
vas para o controle da adenite sebácea. Casos mod-
erados podem responder a soluções tópicas. Xampus 
queratolíticos a base de enxofre e ácido salicílico têm 
mostrado resultado eficiente na remoção de cros-
tas, acelerando o crescimento piloso (2). Propileno-
glicol duas a três vezes por semana pode ser usado 
como terapia emoliente após o banho. Outro estudo 
mostrou eficaz o uso de óleo hidratante para bebês 
uma vez por semana deixando agir por duas horas, 
seguido de banho com xampu queratolítico e terapia 
tópica com propilenoglicol duas vezes na semana (3).

A resposta a ácidos graxos Ômega-3 e Ômega-6 
são variáveis, mas dado ao baixo custo e segurança 
dos mesmos, podem ser usados como terapia com-
plementar. Em casos severos ou refratários, são uti-
lizados retinóides sintéticos, por possuírem efeitos 
variáveis antiproliferativos, antiinflamatórios e imu-
nomoduladores (5,18,19). A vitamina A utilizada na 
dose de 10,000 a 30,000 UI duas vezes ao dia asso-
ciada à terapia tópica possui resultados estimados de 
80 a 90% de melhora clínica em três meses (2).

A ciclosporina é o único tratamento atual que resul-
ta em regeneração das glândulas sebáceas juntamente 
com a melhora clínica. A dose utilizada é a de 5mg/
kg/SID, tendo maior eficácia quando combinada com 
a terapia tópica com xampu anti-seborréico (3,5). O 
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tratamento com uso de doses antiinflamatórias de gli-
cocorticoides normalmente é ineficaz (3,16). 

O prognóstico da doença é favorável, uma 
vez que afeta somente a estética dos animais (16). 
Porém, há relatos de eutanásia em cães com curso 
mais grave da doença (15).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso de 
adenite sebácea em um Mini-Poodle atendido na 
cidade de Xanxerê (SC), visando expandir os rela-
tos da doença nesta raça.

Relato de caso
Foi atendido em clínica veterinária de Xanxerê (SC) 

um canino, Mini Poodle, macho não castrado, cinco anos 
de idade apresentando histórico de alopecia há três anos. 
O responsável referiu prurido grau 10, intensa forma-
ção de crostas e descamação, bem como pelos fracos e 
opacos, sobretudo na região da cabeça, pescoço e dorso, 
poupando membros, cauda e pavilhão auricular (Figura 
1). O paciente já havia sido tratado por diversos colegas 
com xampus anti-sépticos e anti-alérgicos, anti-fúngicos, 
anti-histamínicos, antibióticos via oral e até mesmo uso 

de ração hipoalergênica sem resultados.
No exame clínico, foi possível visualizar rarefação pi-

losa sobretudo na região de dorso e cabeça, pelos opacos e 
quebradiços, descamação e plugs foliculares. No exame ci-

tológico cutâneo foi encontrada grande quantidade de bacté-
rias cocóides. Não havia sinais indicativos de otite externa e 
nenhuma outra alteração clínica foi encontrada.

Em decorrência da apresentação clínica da doença e da sé-
rie de tratamentos pelo qual o paciente já havia sido submeti-
do sem resultados, optou-se por realizar a biópsia cutânea. Foi 
realizada anestesia local com lidocaína 2% e a excisão com 
bisturi, colhendo amostra de pele da região dorsal. O mate-
rial foi fixado em formol tamponado a 10% e enviado para o 
Laboratório de Patologia Animal Werner & Werner (Curitiba/
PR). Enquanto aguardava-se resultado da biópisa, foi iniciado 
tratamento com cefalexina 30mg/kg/BID.

O exame histopatológico revelou epiderme com or-
toqueratose laminar e em trançado de cesto e dilatação 
de óstios foliculares por hiperqueratose. Na derme os 
folículos pilosos apareciam ativos e exibiam hiperquer-
atose infundibular moderada. Havia completa ausência 
de glândulas sebáceas na amostra. No local destas, algu-
mas vezes observava-se infiltrado inflamatório discreto e 
composto por linfócitos. O diagnóstico definitivo foi de 
Adenite sebácea crônica. Iniciou-se então tratamento so-
mente tópico, utilizando-se 500mg de ciclosporina para 
cada 100 ml de óleo hidratante comercial para bebês. O 
óleo era espalhado ao longo do corpo do paciente, poup-

Figura 1 – Mini Poodle, macho, cinco anos, apresentando alopecia generalizada, sobretudo 
em região de cabeça e tronco, poupando orelhas e região abdominal.

ando regiões de face e utilizado duas vezes por semana. 
Somente após duas horas do uso do óleo é que o mesmo 
era retirado através de banho medicamentoso com xampu 
comercial anti-seborréico composto por ácido salicílico, 
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enxofre e alcatrão, deixando agir por 10 minutos.
Após 30 dias do início do tratamento, notou-se grande 

melhora da piodermite secundária, bem como início de 
repilação do paciente (Figura 2). Após seis meses de trata-
mento, o paciente estava totalmente repilado (Figura 3) e 
atualmente realiza o banho medicamentoso a cada 15 dias.

Figura 2 - Mini Poodle, macho, cinco anos, após 30 dias do 
início do tratamento com óleo hidratante, ciclosporina e xampu 
queratolítico tópico. Notar pequenos focos de repilação no dorso.

Figura 3 - Mini Poodle, macho, cinco anos, após 60 dias do início 
do tratamento, apresentando repilação completa.

Discussão
A AS é uma doença incomum na rotina clínica, 

porém, acomete cães de raça pura, sendo mais 
prevalente em raças como Akita (12,15), Springer 
Spaniel Inglês (15), Havanese (4) e Poodle Standart 
(7,12). Neste último, a adenite sebácea é uma das 50 
doenças listadas de ocorrência na raça (20). O paciente 

do presente relato é um Mini Poodle e não há relatos 
de ASG na raça. Por conta da proximidade genética 
entre o Poodle Standart e o Mini, pode-se especular 
que este também possa ter predisposição à doença.

A ASG Sebácea é prevalente em machos jovens 
à meia-idade (5), corroborando com os dados do 
paciente do presente relato. Os sinais clínicos da 
doença aparecem subitamente, sendo mais comum 
encontrar descamação, alopecia, plugs foliculares 
e pelos de má qualidade nos pacientes acometidos 
(14), sobretudo iniciando na região dorsal da cabeça, 
pescoço e pinas e seguindo caudalmente, acometendo 
mais tarde o tronco e poupando o abdômen ventral e 
extremidades (15). As mesmas características clínicas 
foram encontradas no paciente citado neste relato, 
com exceção do acometimento de pinas.

Segundo Tevell, Bergvall e Egenvall (2008), em 
um estudo retrospectivo de 104 casos de adenite 
sebácea, prurido foi encontrado em 55% dos 
animais acometidos. Mas desses, somente 63% 
foram diagnosticados com piodermite, supondo 
que a adenite sebácea pode ser a causa primária 
do prurido ou que os pacientes possuíam outras 
condições como alergia, ectoparasitas ou outras 
infecções de pele não diagnosticadas no atendimento 
veterinário (15). O paciente do presente relato 
possuía prurido grau alto e foi diagnosticado com 
piodermite através de análise citológica cutânea, 
justificando o quadro prurítico.

O diagnóstico da ASG é realizado através de 
análise histopatológica e os achados são variados, 
de acordo com o estágio da doença. Achados de 
lesões em estágio inicial podem variar entre lesões 
granulomatosas ou piogranulomatosas (5). As 
lesões são geralmente mais inflamadas e possuem 
macrófagos, linfócitos e um menor número de 
neutrófilos adjacentes aos folículos no istmo. 

Piogranulomas perifoliculares são reportados. 
Em casos crônicos da doença, normalmente há 
ausência difusa de glândulas sebáceas, podendo 
ocorrer também inflamação perifolicular do 
istmo piloso ou atrofia do folículo. Plasmóscitos, 
linfócitos, e netrófilos infiltram moderadamente 
a derme superficial e perifolicular (21). A análise 
histopatológica do paciente deste relato mostrou 
folículos ativos, mas uma completa ausência de 
glândulas sebáceas, sendo que em alguns locais elas 
haviam sido substituídas por infiltrado inflamatório 
de linfócitos, fechando assim o diagnóstico de 
adenite sebácea em estágio crônico.

Para tratamento do paciente do presente relato, 



Medvep Dermato - Revista de Educação Continuada em Dermatologia
e Alergologia Veterinária (2014); 3(11); 338-342.

Revista de Educação Continuada em
Dermatologia e Alergologia Veterinária

342

Adenite sebácea em um Mini Poodle

foi prescrito primariamente antibioticoterapia com 
cefalexina 30mg/kg/BID devido à piodermite 
secundária. Para tratamento específico foi utilizado 
óleo hidratante para bebês com adição de 500mg de 
ciclosporina para cada 100ml de óleo, passando ao longo 
do corpo e deixando agir por duas horas e na sequência 
retirado o produto com xampu queratolítico a base de 
enxofre e ácido salicílico, conforme recomendação da 
literatura (2,3,5). A adição de ciclosporina no óleo tópico 
foi de acordo com a experiência da própria autora, 
sendo que o paciente obteve melhora significativa em 
seis meses de tratamento.

O prognóstico da doença no geral é bom. Porém, 
em estudo, cães da raça Springer Spaniel e Akita 
foram eutanasiados, possivelmente indicando que o 
fenótipo da doença é mais severo nessas raças (15).

Conclusão
A adenite sebácea é uma doença incomum na ro-

tina clínica, mas que deve ser suspeitada em casos 
de alopecia, descamação e presença de plugs folicu-
lares. Apesar de ser mais prevalente em cães da raça 
Akita, Vizsla, Spinger Spaniel e Poodle Standart, 
ocasionalmente pode ocorrer em cães de outras ra-
ças, como o do presente relato.
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