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Resumo
Um dos principais motivos pelos quais cães e gatos são levados ao consultório ou clínica veterinária é a percepção 
por parte dos proprietários da alopecia. Diversas dermatopatias podem levar a este sintoma, em variados graus, 
e, acompanhados ou não de outros tipos de lesões. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de alopecia 
por diluição da cor (ADC) e um caso de displasia folicular dos pelos pretos (DFPP), duas doenças consideradas 
raras. Os cães foram atendidos na Clínica Veterinária Animais em Pessoa, na cidade de João Pessoa – PB. 
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Abstract
One of the main reasons why dogs and cats are taken to the clinic or veterinary clinic is the perception 
by the owners of alopecia. Various skin diseases can lead to this symptom, in varying degrees, and with 
or without other lesions. The objective of this study is to report a clinical case of color dilution alopecia 
(CDA) and a case of black hair follicular dysplasia (BHFD), both considered rare diseases. The dogs were 
treated at Animais em Pessoa  Veterinary Clinic in the city of João Pessoa - PB.
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Introdução
Displasias foliculares podem ser definidas como 

formas de alopecia congênita (1) e estão associadas 
com folículos pilosos mal formados. 

Defeitos congênitos podem ocorrer em uma sim-
ples população de células diferenciadas ou afetar 
diretamente células que transmitem o defeito a suas 
células filhas (2).

Outros autores as classificam como uma condição 
fortemente genética, mas não congênita, divididas em 
displasias foliculares ligadas à cor (displasia folicular 
dos pelos pretos (DFPP) e alopecia por diluição da cor 
(ADC), displasias foliculares cíclicas não ligadas à cor 

e displasias foliculares não cíclicas e não ligadas à cor. 
Ambas as displasias foliculares ligadas à cor (displa-
sia folicular dos pelos pretos e alopecia por diluição 
da cor) possuem caráter autossômico recessivo (3). 
Em seres humanos, duas síndromes apresentam al-
terações semelhantes às displasias foliculares ligadas 
à cor: síndrome de Chédiak-Higashi, onde são vistos 
acúmulos de melanina regulares nos cabelos, vistos 
na microscopia óptica, e a síndrome de Griscelli-Pru-
nieras, onde os acúmulos de melanina são irregulares 
e maiores dos que os encontrados na primeira síndro-
me e nos cabelos normais. Este estudo concluiu que o 
exame dos cabelos em microscopia óptica convencio-
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nal e de luz polarizada, serviu como método diagnós-
tico para diferenciar as duas síndromes (4).

Há ainda a opinião de outros autores que a doença 
não tenha necessariamente base genética, embora na 
maioria dos casos esteja baseada em anormalidades 
envolvendo genes, sendo portanto hereditária (2). 

Displasias referem-se a alterações no tamanho, 
forma e organização das células. A gravidade des-
sas alterações pode variar consideravelmente. 

Nas displasias foliculares ligadas à cor, há um 
defeito nos melanócitos cutâneos que irão realizar 
um transporte deficiente dos melanossomas. Este 
defeito está ligado ao gene melanophilin. O grau de 
agregação de melanossomos é variável de acordo 
com raça e indivíduo, sendo os pelos com acúmulo 
de pigmento mais propensos a fraturas. Além disto, 
cães com ADC e DFPP apresentam não crescimento 
folicular (atrofia folicular ou folículos pilosos em te-
lógeno). Isto está associado com marcada hiperque-
ratose dentro do infundíbulo folicular (1).

Melanócitos participam da pigmentação da has-
te pilosa, e, anormalidades nestas células, quando 
localizadas nos folículos, podem contribuir com 
alopecia nos cães (1).

A alopecia por diluição da cor, também conhecida 
como alopecia do mutante de cor, é uma doença de pele 
hereditária relativamente incomum vista em cães com 
pelos de coloração diluída, como azul ou castanho. A 
síndrome está associada com um gene de diluição da 
cor, provavelmente no locus D. Clinicamente caracte-
riza-se por graus variados na falha de cobertura pilosa. 

ADC é vista mais frequentemente no Doberman 
Pinscher azul, por isso o nome original síndrome do 
Doberman azul (5). Um estudo feito com 57 cães des-
ta raça, envolvendo animais com pelagem castanha e 
azul confirmou esta prevalência. Dentre os animais 
testados, 19 eram filhotes e 38 adultos. No primeiro 
grupo, 11 animais foram considerados normais (sem 
ADC) e 5 tiveram o diagnóstico definitivo, sendo 4 
deles de pelagem azul e apenas um de pelagem cas-
tanha. Entre os adultos, 4 animais foram considera-
dos normais e 12 como tendo a patologia. Destes, 9 
eram azuis e 3 castanhos (6). A condição pode ser vis-
ta em várias outras raças e não há predileção sexual. 
A maioria dos cães afetados apresenta a síndrome 
entre os três e doze meses de idade (2, 7), enquan-
to outros tem visto o desenvolvimento da síndrome 
mais tardiamente, com 5 a 6 anos de idade (5).

 A pele afetada revela grandes agrupamentos de 
melanina dentro de melanócitos na matriz do pelo, na 
bainha externa do folículo e dentro da haste pilosa. As 

hastes dos pelos afetados frequentemente quebram 
dentro do canal do pelo, resultando em uma maior ou 
menor distorção do infundíbulo folicular, o qual está 
frequentemente preenchido com queratina, pelos frag-
mentados e grandes acúmulos de melanina. A quanti-
dade de melanina agrupada é variável entre as raças e 
indivíduos, expressando assim a doença clínica.

 Alguns cães com exatamente os mesmos achados 
histológicos nos folículos pilosos não tem sinais de alo-
pecia, enquanto outros podem ter completa perda de 
pelo. Cerca de 25% dos cães cinza/azuis de ambos os 
sexos mostram sinais clínicos, enquanto outros não de-
senvolvem alopecia. Além disso, nem todos os cães que 
tem sintomas, os apresentam com a mesma idade ou se-
veridade (8). Um outro trabalho, feito com dez cães da 
raça yorkshire terrier, sugeriu, que depósitos de cálcio 
em camadas mais profundas da cutícula foram encon-
trados em áreas fraturadas do pelo, levantando mais 
uma hipótese para a patogênese desta síndrome (9).

Displasia folicular dos pelos pretos (DFPP) em 
cães, foi primeiramente descrita em 1972 como alope-
cia que está confinada a regiões pretas (ou marrons 
muito escuras) da pelagem (1). Outros autores consi-
deram também a possibilidade de afetar os pelos com 
variação de preto a azul e de vermelho a castanho (10).

Tem sido relatada em uma variedade de raças tais 
como Bearded Collie, Saluki, Border Collie, King Char-
les spaniel, Jack Russel Terrier e Gordon Setter (5).

As primeiras anormalidades clínicas são usual-
mente notadas por volta das 4 semanas de idade e 
compreendem fraturas das hastes pilosas em regiões 
de pelagem preta, resultando mais tarde em alope-
cia parcial e descamação. Regiões mais severamente 
afetadas são cabeça, orelhas, pescoço e dorso. O tri-
cograma apresenta grandes acúmulos de melanina 
nas hastes pilosas (9). Histopatologia da pele afeta-
da revela grandes acúmulos de melanina dentro dos 
melanócitos da matriz do pelo, face externa da raiz 
e, se pigmentada, a epiderme, principalmente em 
células da camada basal (9). Acúmulos de melanina 
distribuídos irregularmente também são encontra-
dos dentro da medula e córtex de hastes pilosas e na 
parte interna da raiz. Estas hastes pilosas frequente-
mente quebram dentro do canal do pelo resultando 
em um infundíbulo folicular distorcido que está pre-
enchido com escamas de queratina, pelos fragmenta-
dos e grandes acúmulos irregulares de melanina (5).

Ambas as patologias podem cursar com altera-
ções dermatológicas como descamação e piodermi-
te, podendo esta ser recidivante. 

Um trabalho chamou a atenção para a ocorrência 
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Figura 1 - Áreas de hipotricose acentuada em dorso. Apenas pelagem preta/azul afetada. Notar área de pelagem branca totalmente 
preservada (Fonte: Arquivo pessoal do autor).

de carcinoma de células escamosas em um cão com 
alopecia por diluição da cor (11). O intuito dos auto-
res não foi provar esta correlação, mas apenas alertar 
que doenças alopécicas não devem ter sua atenção 
voltada exclusiva ou principalmente para a estética. 

O diagnóstico de ambas as patologias é firmado 
pelo exame tricográfico e pela histopatologia das 
áreas hipotricóticas ou alopécicas. Áreas com pela-
gem normal também podem ser enviadas para aná-
lise. As alterações normalmente encontradas foram 
discutidas anteriormente. 

Os diagnósticos diferenciais incluem demodici-
dose, dermatofitose, piodermite superficial e alope-
cia endócrina (12). 

O tratamento é feito com o hormônio melatonina. 
A dose varia de 3 a 6 mg/animal, uma vez ao dia. Em 
um trabalho com cães da raça boxer apresentando 
displasia folicular e dermatite de interface, um ani-
mal foi tratado com a dose de 3 mg a cada 12 horas, 
tendo repilação total após 4 meses. Outros autores 
chegam a citar a dose de 5 a 20 mg/kg uma vez ao 
dia por via oral e também a isotretinoina na dose de 1 
mg/kg a cada 12 horas por via oral. (7). A resposta ao 
tratamento é incerta, mas sabe-se que grande parte 
dos animais afetados não irá recuperar sua pelagem.

Relato de caso

Foram atendidos na Clínica Veterinária “Animais 
em Pessoa”, na cidade de João Pessoa, dois cães: Um 
macho, raça fox paulistinha, três anos de idade, pela-

gem tricolor azul (paciente 1) e uma fêmea, raça Pins-
cher, pelagem cinza, quatro anos de idade (paciente 2). 

Paciente 1
Proprietário apresentou histórico de alopecia e ra-

refação pilosa principalmente em dorso com início há 
aproximadamente três meses. Prurido leve. Foi diag-
nosticado como demodicidose, porém sem realização 
de raspado parasitológico cutâneo ou qualquer exa-
me confirmatório. Entre a pelagem afetada (coloração 
cinza ou azul) e a pelagem branca, notava-se perfeita 
demarcação do acometimento piloso (figura 1). Áre-
as de pelagem branca apresentavam-se intactas (sem 
rarefação ou alopecia), enquanto que as áreas de pela-
gem de coloração cinza apresentavam-se hipotricóti-
cas, com os pelos quebradiços, secos e mais espessos. 
Ainda nestas áreas, presença de colaretes epidérmicos 
(figura 2) e pequena quantidade de escamas farináce-
as. Foi realizado o exame parasitológico de raspado 
cutâneo, confirmando a ausência de ácaros. No exame 
tricográfico observou-se distribuição irregular de me-
lanina ao longo da haste pilosa, assim como no bulbo 
(figuras 4 e 5). Três fragmentos de pele foram removi-
dos para exame histopatológico, sendo dois deles no 
dorso (onde havia marcada rarefação pilosa) e uma na 
face externa da coxa (pelagem preservada). Enquan-
to as amostras estavam sendo analisadas, animal foi 
tratado com antibioticoterapia sistêmica com cefalexi-
na (30 mg/kg, VO a cada 12 horas durante 21 dias) e 
xampu a base de clorexidina 3%(gluconato), 2 banhos 
semanalmente durante 8 semanas. Após os 21 dias de 
terapia, remissão completa dos colaretes epidérmicos. 
Não havia queixa de prurido.

A B
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Exame histopatológico revelou: hiperqueratose 
ortoqueratótica em lâminas finas. Epiderme com 
grumos grosseiros de melanina com localização es-
parsa. Presença de folículos tortuosos e, em alguns 
campos, irregulares contendo em seu interior gru-
mos grosseiros de melanina. Incontinência pigmen-
tar perifolicular. Grumos grosseiros densos, ocupan-
do o lúmen folicular e em alguns campos também a 

parede folicular (figuras 6 e 7).  
Foi instituído terapia com melatonina (3 mg, 

VO, a cada 24 horas) e num período pouco superior 
a 30 dias, iniciou-se a repilação das áreas afetadas 
(figura 3). O proprietário não retornou com o ani-
mal para avaliação, mas relatou por contato telefô-
nico que não houve melhora (crescimento de novos 
pelos) após 45 dias.

Displasias foliculares em cães: relato de dois casos na cidade de João Pessoa - PB

Figura 2 - Colaretes epidérmicos em flanco e base de cauda.

Figura 3 - Início de repilação em dorso e lateral de tórax.

A B

A B
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Figura 4 - Acúmulos irregulares de melanina ao longo das hastes pilosas.

Figura 5 - [A] Acúmulo irregular de melanina na haste. [B] Acúmulo de melanina no bulbo piloso.

Figura 6 - [A] Aumento de 10x. Folículos pilosos com grumos grosseiros de melanina em seu lúmen e parede folicular. [B] Aumento de 
40x. Folículos pilosos com grumos grosseiros de melanina em hastes pilosas. Fonte: Dra. Priscyla Taboada

A B

A B

A B
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Paciente 2
Proprietária relatou início de queda dos pelos quan-

do o animal tinha apenas quatro meses de idade. Já ha-
via passado por outros profissionais sem diagnóstico.

Apresentava rarefação pilosa acentuada em dorso 
e lateral de tórax. Início de alopecia em região cervi-
cal dorsal (figura 8). Presença de pústulas, manchas 
hipomelanóticas e colaretes epidérmicos em dorso. 
Prurido leve. Raspado parasitológico cutâneo nega-
tivo para ácaros. Prescrito tratamento com cefalexina 

Figura 7 - [A] Aumento de 40x. Epiderme com grumos grosseiros de melanina. [B] Aumento de 10x. Folículos pilosos com grumos gros-
seiros de melanina em seu lúmen e parede folicular. Fonte: Dra. Priscyla Taboada

A B

(30 mg/kg, VO, a cada 12 horas durante 21 dias e 
banhos com xampu de clorexidina a 3% (2 banhos 
por semana durante 8 semanas).

Após 21 dias de tratamento, houve remissão to-
tal das pústulas e colaretes epidérmicos. Tricogra-
ma revelou distribuição irregular de melanina em 
toda a extensão da haste pilosa e também em bulbo. 
Coletados três fragmentos de pele para histopato-
logia (dois de áreas alopécicas e um de região com 
cobertura pilosa normal).

Figura 8 - Alopecia (acentuada em região dorsal e progressiva em região cervical). Notar áreas de leucodermia.

A B

Discussão
Um animal foi apresentado aos 4 anos de idade, 

sendo que o início do quadro foi bastante precoce, 

com apenas 4 meses de vida. O quadro clínico do 
outro animal teve surgimento tardio, tendo o mes-
mo, na data da consulta, três anos de idade. 

Nestes relatos, ambos os animais apresentavam 
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áreas de alopecia, hipotriquia e piodermite superfi-
cial, caracterizada pela presença de pústulas e cola-
retes epidérmicos, principalmente em dorso, flanco 
e pescoço, áreas predominantemente afetadas em 
cães citados em outros trabalhos (6,9,13). Realizado 
o exame parasitológico do raspado cutâneo, para a 
exclusão de demodicidose.  

Prescritos medicamentos apropriados para o 
combate de ectoparasitos, para a exclusão das der-
matites alérgicas por picadas de pulgas ou carrapa-
tos e, por fim, o tricograma, para analisar um pos-
sível parasitismo por dermatófitos e as alterações 
provocadas pelo acúmulo de pigmento. Este tipo de 
conduta corrobora à de outros autores (9) e fornece 
maior credibilidade no diagnóstico.

 Confirmamos também as cores de pelagem mais 
afetadas: no caso do cão com displasia folicular dos 
pelos pretos, somente a pelagem preta/azul foi afe-
tada. Dados compatíveis com outros autores (9).

Em ambos os casos relatados não houve com-
prometimento de glândulas sebáceas, divergindo 
de um estudo realizado com 178 cães, dos quais 
71 apresentavam displasia folicular, e, 38% deles 
tinham melanose de glândulas sebáceas. (14). Esse 
estudo sugere que melanose de glândulas sebáceas 
está associado com alguma anormalidade da uni-
dade pilosebácea porque há uma incidência signifi-
cantemente maior de melanose de glândulas sebá-
ceas em cães com displasia folicular.

Um outro estudo (15) comparou as alterações 
histopatológicas de dois grupos de animais: o 
primeiro acometido por algum tipo de displasia 
folicular e um segundo, composto por cães aco-
metidos por doenças endócrinas com manifes-
tações cutâneas. A conclusão foi que os animais 
com algum tipo de displasia folicular apresenta-
vam alterações histopatológicas mais pronuncia-
das que os animais com alterações hormonais. 
Outras, como presença de agregados anormais de 
melanina nos pelos, foi vista apenas nos animais 
com displasia folicular, alterações estas, presentes 
nos exames histopatológicos dos dois animais re-
latados neste trabalho. Mesmo assim, os autores 
sugerem outros critérios histopatológicos para 
diferir as duas desordens.  

A paciente com alopecia por diluição da cor 
teve seus hormônios tireoideanos (T4 livre e TSH) 
testados. Ambos estavam dentro dos valores nor-
mais. No paciente com displasia folicular dos pe-
los pretos não foram realizados os testes de hor-
mônios tireoideanos.

Conclusão

Displasia folicular dos pelos pretos e alopecia 
por diluição da cor são genodermatoses com pe-
quena incidência entre as dermatopatias. Podem fa-
cilmente ser confundidas com outras enfermidades 
dermatológicas por clínicos gerais ou sem experiên-
cia na dermatologia veterinária. 

Consideramos importante a exclusão dos diag-
nósticos diferenciais e a realização de exames con-
firmatórios. 

Atenção especial também deve ser dada a menor 
proteção da pele dos animais acometidos em rela-
ção a luz solar, aumentando o risco de neoplasias 
dermatológicas ou doenças imunomediadas.

O proprietário deve ser insistentemente alerta-
do que não há cura para estas enfermidades e que 
o tratamento pode ou não ter resultados satisfató-
rios, evitando assim que sejam geradas falsas ex-
pectativas.
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