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Resumo
A Alopecia responsiva a castração é uma dermatose incomum em cães, cuja etiologia permanece 
desconhecida. Nesta, observa-se predileção racial e etária visto que, acomete animais majoritaria-
mente adultos. Sua apresentação clínica se assemelha a alterações observadas em dermatopatias 
hormonais tais como alopecia simétrica e bilateral e não pruriginosa. Assim sendo, diagnóstico é 
estabelecido a partir da exclusão de outras alopecias não inflamatórias. No presente estudo relata-
-se o caso de um paciente da raça Chow-Chow com alopecia simétrica e bilateral em regiões dorso-
-cervical e dorso-lombar, no qual foi instituída terapia a base de melatonina que não mostrou re-
sultados satisfatórios após 60 dias de tratamento, sendo então, indicada a orquiectomia do mesmo 
e após 90 dias da intervenção cirúrgica observou-se remissão completa dos sinais clínicos.
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Abstract
Castration responsive alopecia is an uncommon dermatosis in dogs, which etiology remains unk-
nown. There is racial and age predilection since, affects mostly adults. The clinical presentation 
is similar to changes observed in hormonal skin diseases such as non-pruriginous bilateral and 
symmetrical alopecia. Therefore, diagnosis is established after the exclusion of other non-inflam-
matory causes of alopecia. In the present study we report the case of a patient breed Chow-Chow 
with bilateral and symmetrical alopecia in dorso-cervical and back regions in which treatment 
was instituted based on melatonin, but did not show satisfactory results after 60 days of treatment 
then being advocated orchiectomy and 90 days after surgery was observed complete remission of 
clinical signs.
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Introdução

Alopecia responsiva a castração também conhe-
cida como Dermatose responsiva ao hormônio do 
crescimento, Alopecia x Hiposomatotropismo, Hi-
perplasia adrenal congenital e Pseudo-síndrome de 
Cushing são dermatopatias, caracterizadas por uma 
alopecia simétrica e bilateral, acometendo princi-
palmente as regiões, cervical dorsal, lombo-sacra 
dorsal, porção caudal de membros pélvicos, períneo 
e cauda, podendo se observar também diminuição 
da elastina dérmica, hiperqueratose, hiperpigmen-
tação e adelgaçamento da derme. Essa afecção não 
é acompanhada por alterações sistêmicas (1,2,3,4,5). 

Não há predileção sexual e a faixa etária de 
maior prevalência varia de 2 a 5 anos. Animais das 
raças Lulu da Pomerânia, Chow-Chow, Samoieda e 
Poodle Miniatura são consideradas mais predispos-
tas a ocorrência desta dermatopatia (3).

Sua etiologia ainda não está totalmente esclareci-
da, alguns pesquisadores (1,4) sugerem que a doen-
ça possa estar relacionada com alterações endócri-
nas associadas a enzima 21-hidroxilase culminando 
em um aumento sérico da 17-hidroxiprogesterona 
(17-OHP), enquanto outros (2,3) descrevem que as 
alterações estão no ciclo de crescimento piloso des-
ses pacientes. Contudo, alguns autores observaram 
níveis de cortisol aumentado em animais acometi-
dos por esta dermatopatia (1,4,5).

O diagnóstico baseia-se em informações obtidas 
a partir da resenha, anamnese e na característica das 
lesões observadas durante o exame físico do animal. 
Portanto, exames complementares como hemogra-
ma, dosagens hormonais, análise citológica, raspa-
do cutâneo, lâmpada de Wood, tricograma, cultura 
fúngica e histopatológico devem ser realizados para 
exclusão de outras causas de alopecia (4,5,6).

Diversos estudos (3,5,7,8,9,10,11) tem sido con-
duzidos acerca do tratamento desta dermatose, 
contudo os resultados ainda se mostram inconsis-
tentes. Alguns relatos (3,4,5,8,9,10,11) descrevem a 
utilização de hormônio do crescimento, mitotano, 
melatonina, trilostano e acetato de medroxiproges-
terona. Entretanto outros autores defendem a cas-
tração desses animais visto que tal condição pode 
permitir a repilação permanente ou temporária 
(3,5,7,8,9,10,11,16).

O presente estudo tem como objetivo relatar um 
caso de Alopecia responsiva a castração em um cão 
da raça Chow-Chow, visto que trata-se de uma do-
ença incomum e seu diagnóstico muitas vezes de-

pende da exclusão de outras causas mais frequen-
tes, já que não há teste diagnóstico definitivo e o seu 
protocolo terapêutico diverge de outras afecções 
cutâneas clinicamente similares.

Relato de caso

Foi atendido em uma clínica particular de Blu-
menau/SC, um cão da raça Chow-Chow, macho, 
de 3 anos de idade, inteiro, com histórico de alope-
cia crônica que, segundo a proprietária, ainda não 
havia sido tratado. O paciente apresentava alopecia 
simétrica bilateral na região dorso-cervical e dorso-
-lombar (figura 1). As lesões eram bem definidas 
com pêlos remanescentes quebradiços, ressecados, 
hipotônicos e atrofiados. A pele, nas regiões acome-
tidas apresentava-se hiperpigmentada e áspera, com 
presença de seborréia seca. A cabeça e os membros 
apresentavam pelagem inalterada. Não foram ob-
servadas alterações nos exames hematológicos de 
hemograma e bioquímicos, e o raspado de pele apre-
sentou resultado negativo. Iniciou-se tratamento tó-
pico por meio de banhos com xampu a base de en-
xofre, selênio e alcatrão (Sebotrat O®) semanalmente.

Após 2 meses de tratamento, não houve melho-
ra do quadro, sendo então indicada biópsia de pele 
e outros exames para investigação de dermatopatia 
endócrina como dosagens hormonais de T4 e teste de 
supressão com baixas doses de dexametasona, entre-
tanto o proprietário optou apenas pela realização da 
biópsia por questões financeiras. O exame histopato-
lógico revelou telogenização de folículos pilosos com 
queratinização folicular tricolemal irregular exacerba-
da da pele. Tais achados associados a clínica do pa-
ciente puderam sugerir o diagnóstico de Alopecia res-
ponsiva a castração, segundo o laudo histopatológico. 
Alterações de dermatopatia metabólica, piodermite e 
presença de fungos não foram achados do exame.

O paciente foi então submetido a tratamen-
to com melatonina na dose de 5mg/kg, a cada 12 
horas, durante 60 dias, contudo não houve altera-
ção do quadro ao final do tratamento. Procedeu-se 
então a orquiectomia do paciente e, 30 dias após o 
procedimento, observou-se repilação cutânea sig-
nificativa com desaparecimento das lesões cutâne-
as e a recuperação da pelagem em relação a forma 
e brilho. O paciente foi reavaliado após 2 anos da 
orquiectomia, e o mesmo não apresenta alterações 
dermatológicas (figura 2).
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Figura 1 - Canino apresentando quadro de alopecia bilateral simétrica.  [A e B] Alopecia na região dorso-cervical. [C e D] Alopecia em 
região dorso-lombar. Observar nas imagens os pêlos remanescentes ressecados, hipotônicos e atrofiados e hiperpigmentação da pele com 
presença de seborreia seca. Fonte: Evanoi Alexandre Nogueira.

A B

C D

Figura 2 - Canino, 3 anos de idade, macho da raça Chow-Chow apresentando repilação completa após 90 dias castração. Fonte: Evanoi 
Alexandre Nogueira.
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Discussão

A alopecia simétrica é um problema clínico co-
mum em cães e tem como principais diagnósticos di-
ferenciais o hipotireoidismo, hiperadrenocorticismo, 
anormalidades de hormônios sexuais como o hipe-
restrogenismo e a Alopecia responsiva a castração ou 
Alopecia X (3,12). O diagnóstico é baseado no históri-
co do animal, sinais clínicos, histopatologia cutânea 
e a resposta à terapia de hormônio do crescimento 
(3,12).  No relato descrito, o exame histopatológico 
foi determinante na suspeita de Alopecia responsiva 
a castração já que outros métodos não foram reali-
zados para exclusão dos demais diferenciais. Além 
disso, a boa evolução do quadro dermatológico após 
orquiectomia reforça a suspeita por meio de exclu-
são, sendo nesse caso o procedimento cirúrgico con-
siderado como diagnóstico-terapêutico.

Macroscopicamente os testículos do paciente 
não apresentavam alterações e o animal não era 
criptorquida, entretanto este material deveria ter 
sido enviado para análise histopatológica, pois des-
sa forma seria possível a distinção de um caso de 
hiperestrongenismo secundário a neoplasia testicu-
lar (13). Um estudo epidemiológico recente de 476 
amostras de tumores testiculares revelou uma alta 
relação entre o desenvolvimento de tumores testi-
culares e a presença de criptorquisdismo (13). Além 
disso, fatores importantes na incidência de neopla-
sia testicular como raça e idade também não eram 
compatíveis com o caso relatado.

A Alopecia responsiva a castração é uma der-
matopatia incomum em cães, sendo sua incidência 
maior em animais adultos com dois a cinco anos de 
idade, provocando hiperpigmentação cutânea e alo-
pecia bilateral simétrica principalmente na região 
dorso-cervical, região dorso lombo-sacral e na cauda 
(1,2,3). Esta afecção geralmente apresenta predilação 
racial, onde Spitz Alemão, Chow-Chow, Samoieda 
e Poodle miniatura parecem ser mais susceptíveis 
(1,2,3). Tais fatos corroboram com o caso descrito 
tanto na apresentação clínica como por tratar-se de 
um cão da raça Chow-Chow de três anos de idade.

Alguns autores afirmam que a melatonina pode 
resultar no crescimento de pelo através da normali-
zação do hormônio esteróide adrenal intermediário 
e concentrações hormonais sexuais em cães afeta-
dos com Alopecia responsiva a castração (14). Em 
nosso relato, a melatonina utilizada como única for-
ma de tratamento durante 60 dias, não trouxe bons 
resultados. Existem três hipóteses para este insuces-

so, dosagem incorreta, o horário de sua administra-
ção e por último a má absorção da melatonina (4). 
No caso relatado a dosagem não foi alterada pois 
esta já se encontrava próximo ao seu limite. A ad-
ministração da melatonina próximo ao anoitecer ou 
após ás 20 horas permite sua melhor ação devido a 
mimetização do fotoperíodo encurtado (4), no caso 
relatado a melatonina foi prescrita a cada 12 horas, 
o que pode ter interferido no resultado. Outros tra-
tamentos hormonais também têm sido aplicados 
nestes pacientes com respostas parciais, como o uso 
de mitotano e de hormônio do crescimento (4).

A castração pode induzir o crescimento per-
manente ou temporariamente de novos pêlos (15). 
Outro autor defende a castração como o tratamento 
de escolha para esta afecção em cães machos, já que 
esta pode proporcionar repilação parcial ou total no 
prazo de três a quatro meses (16). Consideramos a 
escolha da orquiectomia no paciente do presente re-
lato uma excelente opção de tratamento, pois houve 
repilação completa após 90 dias da castração.

Conclusão

Por meio da associação da apresentação clínica, 
idade, raça, laudo histopatológico e resposta te-
rapêutica, inferimos o diagnóstico de um caso de 
Alopecia responsiva a castração. Desta forma, res-
saltamos a importância da inclusão desta afecção 
no diferencial de lesões cutâneas clinicamente simi-
lares, já que o conhecimento do clínico sobre esta 
dermatopatia pode agilizar o diagnóstico e propor-
cionar o tratamento mais adequado.
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