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INTRODUÇÃO 

 
 

O pênfigo foliáceo (PF) é uma doença autoimune da pele caracterizada pela quebra da 

conexão intercelular da epiderme, devido à produção de auto-anticorpos contra proteínas 

específicas. A destruição destas proteínas pelos anticorpos, faz com que as células da pele 

percam a coesão entre si e se separem, levando a formação das lesões cutâneas (TATER et al, 

2010; OLIVRY, 2006). 

O pênfigo foliáceo pode ocorrer de forma espontânea ou secundário ao uso de 

determinadas medicações, doenças crônicas de pele ou neoplasias (NORSWORTHY et al, 

2009); à exposição aos raios ultravioletas e à crescente exposição a novas químicas (antibiose, 

pulicidas, opoterápicos, fungistáticos) são considerados como desencadeantes da doença pois 

pode induzir acantólise, ativar enzimas proteolíticas que posteriormente irão alterar os 

desmossomos (LARSSON, 2015; TATER et al, 2010). 

As lesões compreendem em: pústulas, vesículas, erosões crostosas, eritema, alopecia, 

colarinhos epidérmicos, e em felinos é comum unhas e mamilos com presença de crostas 

purulentas entre outros (LARSSON, 2015; TATER et al, 2010; NORSWORTHY et al, 2009; 

MEDLEAU et al, 2006). 

O diagnóstico é por meio de dados da resenha, anamnese, achados no exame dermato- 

odonto-oto e onicológicos. Porém, o diagnóstico definitivo é por meio de biópsia incisional e 

o fragmento enviado para análise histopatológica. Ao exame é observado presença de pústulas 

no interior da epiderme, células inflamatórias, acantócitos alterados pela ação dos anticorpos 

entre outras alterações. O principal protocolo terapêutico é por meio de esteroides de curta 

ação ou intermediária. (LARSSON, 2015; NORSWORTHY et al, 2009; ETTINGER et al, 

2008). 

O presente estudo tem como objetivo relatar o caso de um felino com a doença de 

pênfigo foliáceo com diagnóstico confirmado através do exame histopatológico, e que 

respondeu satisfatoriamente à corticoterapia. 



 

1. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

O termo “pênfigo” significa bolha ou, por extensão, engloba-se um grande grupo de 

enfermidades cutâneas ou cutaneomucosas que têm, em comum, a presença de coleções 

líquidas, usualmente assépticas, localizadas intraepidermicamente (TATER et al, 2010; 

ETTINGER et al, 2008). 

Em medicina veterinária, tal como na medicina humana, classificam-se os pênfigos em 

distintas variantes etiopatogênicas e clínicas. Daquelas mais frequentes, arrolam-se o pênfigo 

foliáceo, bastante comum, o pênfigo vulgar, o pênfigo induzido ou desencadeado por drogas, 

o pênfigo paraneoplásico e o pênfigo por IgA ou dermatite pustulosa subcórnea (LARSSON, 

2015). 

Diversos fatores são apontados como influenciadores para o desenvolvido do pênfigo 

foliáceo. Os fatores genéticos podem influenciar no desenvolvimento da doença, assim como 

a exposição ao raios ultravioletas e uso de alguns fármacos (LARSSON, 2015; TATER et al, 

2010). 

Em felinos, o pênfigo foliáceo não apresenta predisposição sexual e a média de idade 

dos animais acometidos é de cinco anos. Embora não existam comprovações a respeito da 

predisposição racial, os gatos domésticos de pelo curto foram os mais acometidos em dois 

estudos (LARSSON, 2005; OTSUKA et al, 2000; GUAGUÈRE et al, 1999). Apesar de esta 

ser a dermatopatia imunomediada mais comum nesta espécie, ainda é considerada de 

ocorrência rara (OTSUKA et al, 2000). 

Em se tratando da ocorrência de pênfigo foliáceo felino, são poucos os relatos e os 

levantamentos retrospectivos de casuística mundial nesta espécie. Provavelmente esta 

escassez se prenda ao desconhecimento da ocorrência do quadro clínico, por vez confundido 

com sarna notoédrica ou, ainda à baixa notificação em congressos ou periódicos (LARSSON, 

2015). 

No pênfigo foliáceo, há o desenvolvimento de auto anticorpos, tipicamente IgG, contra 

componentes dos desmossomos e das moléculas glicoproteícas de superfície dos 

queratinócitos da pele. Quando estes anticorpos se ligam aos antígenos intercelulares, as 

células epidérmicas internalizam o complexo antígeno-anticorpo, o que faz com que os 

queratinócitos afetados sintetizem e secretem o ativador do plasminogênio. Essa ativação leva 

à destruição dos desmossomos, ocorrendo perda de coesão entre as células epidérmicas 

(acantólise), que resulta em fissuras, vesículas e bolhas intraepidérmicas. As células 

acantolíticas assumem uma forma esférica e são encontradas livres dentro da vesícula ou da 



 

pústula epidérmica. O citoplasma destes queratinócitos esferóides tipicamente torna-se mais 

eosinofílico que os normais, mas essas células continuam viáveis (LARSSON, 2015; TATER 

et al, 2010; JONES et al., 2000). 

As lesões primárias geralmente se caracterizam por uma pústula, que raramente são 

visualizadas no exame clínico inicial, tanto por serem frágeis que se rompem com facilidade, 

como por se apresentarem cobertas por pelos (MEDLEAU et al, 2006). As lesões secundárias 

são caracterizadas por áreas de alopecia com prurido e incluem erosões superficiais, crostas, 

colarinhos epidérmicos, alopecia e com freqüência exibem simetria bilateral (MEDLEAU et 

al, 2006; OLIVRY, 2006). Às vezes ocorre formação de grandes crostas localizadas na cabeça 

principalmente lábio e ponte nasal, na orelha, no pescoço, no dorso, na superfície ventral do 

abdômen, na virilha e na cauda (PAPPALARDO et al., 2002; JACKSON et al., 1984). Dor e 

prurido são variáveis, e é possível ocorrer infecção bacteriana secundária (SCOTT et al, 

2001). 

Nos felinos o quadro lesional típico: lesões purulentas ao redor das unhas (paroníquia), 

telite, onicodinia, onixite, com extensão exsudação purulenta, além de linfonodomegalia, 

febre, anorexia e prostração (LARSSON, 2015; TATER et al, 2010; NORSWORTHY et al, 

2009; MEDLEAU et al, 2006). 

O diagnóstico diferencial primário para o pênfigo foliáceo é a dermatofitose, a qual 

deve ser excluída em todos os casos por meio da cultura para fungos (SCOTT et al, 2001). 

Outras doenças também devem ser consideradas, tais como sarna notoédrica, piodermite 

superficial, lúpus eritematoso sistêmico, linfoma epiteliotrópico cutâneo, hipersensibilidade à 

picada de mosquito (LARSSON, 2015; SCOTT et al, 2001). A depender da história clínica, 

aparência e distribuição das lesões, deve-se realizar também sorologia para FIV e FeLV 

(NORSWORTHY et al, 2009). 

 

 
 

1.1 Diagnóstico 

 
 

O diagnóstico é realizado após o descarte de todos os diagnósticos diferencias. Na 

citologia das pústulas observa-se neutrofilia, células acantolíticas e também podem ser 

encontrados eosinófilos. Recomenda-se ainda a cultura das pústulas para o isolamento de 

eventuais bactérias (MEDLEAU et al, 2006; JONES et al, 2000). 



 

A citologia pode apresentar queratinócitos acantolíticos é altamente sugestiva de 

pênfigo, mas a histopatologia da pele, associada a uma história clínica compatível são 

necessárias para a confirmação (NORSWORTHY et al, 2009; MEDLEAU et al, 2006). 

O exame histopatológico é insubstituível para fechamento do diagnóstico sendo 

recomendada a biópsia cutânea de uma pústula ou vesícula íntegra para avaliar adequada 

(ETTINGER et al, 2008). O queratinócito acantolítico é o símbolo do pênfigo foliáceo. Uma 

célula acantolítica é simplesmente um queratinócito nucleado que perdeu as suas adesões 

intercelulares (NORSWORTHY et al, 2009; JONES et al, 2000). 

 

 
 

1.2 Tratamento 

 
 

O protocolo de terapia visa à imunossupressão do paciente para reduzir o nível de 

auto-anticorpos voltados às camadas epidérmicas-alvo (LARSSON, 2015). 

O tratamento pode ser realizado com doses imunossupressoras de corticosteroides 

associado ou não ao clorambucil; clorambucil isoladamente, aurotioglicose, ciclosporina ou 

tacrolimus. A azatioprina é evitada em felinos por promover leucopenia e trombocitopenia 

muitas vezes fatais. A doença pode regredir ou exacerbar-se e a resposta à terapia é variável 

(TATER et al, 2010; GUARGUÈRE et al, 2009; ETTINGER et al, 2008). 

A droga de escolha, até o momento continua a ser o corticosteroide de curta ação ou 

intermediária (Tabela 1 e 2), e o objetivo primário da terapêutica é causar a remissão por meio 

da supressão da resposta imune anormal. Quando isto é atingido, a dose do agente é 

gradualmente reduzida para a mínima dose eficaz capaz de manter a remissão. Isto pode ser 

realizado com sucesso em aproximadamente 90% dos gatos afetados (NORSWORTHY et al, 

2009). 



 

Tabela 1: Corticosteroides recomendados. Tabela 2: Agentes imunossupressores 
 

Fonte: Livro O Paciente Felino. 3
A
 Ed, p 387. 

 
 

O clorambucil é um agente alquilante que provoca uma ligação cruzada no DNA 

celular. As doses variam entre 0,1 a 0,2mg/kg por via oral Bid ou a cada 48h (Tabela 1). É 

umas das drogas de escolha no tratamento de pênfigo foliáceo em felinos após a falha da 

resposta aos corticosteróides. Como pode causar mielossupressão, os pacientes devem ser 

acompanhados com perfis bioquímicos e hemogramas completos frequentes (TATER et al, 

2010). 

A ciclosporina é um inibidor da calcineurina que bloqueia a transcrição de genes 

ligados a citocinas de linfócitos T ativados. Como efeitos colaterais os gatos podem  

apresentar inapetência, êmese, diarréia e hiperplasia de gengiva. O paciente que recebe 

ciclosporina deve ter um acompanhamento bioquímico cuidadoso (LARSSON, 2015; TATER 

et al, 2010). 

O tacrolimus é uma das drogas utilizadas no tratamento do pênfigo foliáceo. É outro 

inibidor da calcineurina e se apresenta como um creme de concentração 0,1% a ser aplicado 

sobre as lesões. Inicialmente ele pode causar sensação de queimação e foi relatado o 

desenvolvimento de câncer de pele em humanos que utilizaram essa medicação (TATER et al, 

2010). 

A aurotioglicose (sais de ouro) pode ser útil no tratamento em pacientes que não 

apresentaram boa resposta aos corticosteroides ou que apresentaram muitos efeitos colaterais. 

São administrados via intra-muscular na dose semanal de 1mg/kg até remissão dos sintomas 

(GUAGUÈRE et al, 2009). 

Além dessas medidas, a utilização de xampu específico para retirada das crostas pode 

aliviar os sintomas. Recomenda-se a administração de antibióticos para tratamento e 

prevenção de piodermites secundárias, e alguns estudos recomendam antibioticoterapia 

contínua durante o período de imunossupressão (MEDLEAU et al, 2006). 



 

Vale lembrar que os gatos portadores de pênfigo foliáceo não devem ser expostos à luz 

solar (LARSSON, 2015; TATER et al, 2010; GUAGUÈRE et al, 2009). 

 

 
 

2. RELATO DE CASO 

 
 

Foi atendida no dia 29/07/2011 no Hospital Veterinário Vet Care Grey Lynn, uma 

paciente da espécie felina, 4,5kg, fêmea da raça Burmês com 7 anos de idade (Figura 1). 

 
Figura 1: Primeiro atendimento da paciente, apresentando lesões nas orelhas e peri-orbital. 

 

Fonte: Hospital Veterinário Vet Care Grey Lynn. 

 

 

A paciente apresentava hiporexia há quatro dias, miados excessivos, vômitos fluidos 

duas vezes ao dia por quatro dias seguidos, prurido, alopecia nas pontas das orelhas, queda 

excessiva de pelos, letárgica, além de aquesia e frequência urinária reduzida. 

Durante o exame físico observou-se sensibilidade aumentada em abdômen, alças 

intestinais com conteúdo fecal e bexiga repleta, discreta desidratação, temperatura 39,0ºC, 

frequência cardíaca de 220bpm, linfonodos submandibulares levemente aumentados, sem 

alterações na auscultação cardíaca e pulmonar. Paciente vacinado e vermifugado. 



 

Na inspeção, observou-se: lesões crostosas dolorosas na extremidade de ambas as 

orelhas, no focinho e nos coxins palmares; três unhas dos membros torácicos apresentavam 

leito ungueal edemaciado e com pus (Figuras 2 e 3). 

 
Figuras 2 e 3: Lesões crostosas em ponta de orelhas e alopecia 

 

Fonte: Hospital Veterinário Vet Care Grey Lynn. 

 

 

Foram realizados exames complementares laboratoriais, hemograma e bioquímica, 

todos estavam dentro dos padrões de normalidade. 

Foram administradas as medicações para melhora do quadro geral da paciente: 

amoxicilina + clavulanato (Betamox®) 7,0-mg kg
-1

, dexametasona (Dexadresson®) 0,1-mg 

kg
-1

 e buprenorfina (Tengesic®) 0,02-mg kg
-1

. 

As primeiras hipóteses diagnósticas foram dermatofitose e sarna notoédrica. 

No dia seguinte, 30/07/11, foi relatado normalização da micção, apetite seletivo, 

temperatura de 39,0ºC, sem emese. As lesões das orelhas apresentavam-se mais úmidas e 

ulcerativas, assim como as lesões no plano nasal. Lesões com mesmas características foram 

encontradas no crânio e nos coxins palmares (Figuras 4 e 5). 

Nessa mesma data foi realizado coleta de amostras de culturas para fungos e exame 

citológico, por meio de imprint das lesões. Como alterações, apenas presença de células 

inflamatórias no exame citológico. Ainda nesta ocasião foi aplicado e prescrito pomada de 

ácido fusídico com betametasona (Fuciderm®), duas vezes ao dia por cinco dias e adotado 

antibióticoterapia (amoxicilina + clavulanato 20-mg kg
-1

 duas vezes ao dia por 10 dias) com a 

finalidade de diminuir a contaminação bacteriana secundária presente nas lesões, 

posteriormente, a realização de biopsia incisional das lesões para histopatologia, uma vez que 

foi aventada a hipótese de pênfigo foliáceo. 



 

Figuras 4 e 5: Paroniquia, podopatia penfigosa felina e crostas plantares. 
 

Fonte: Hospital Veterinário Vet Care Grey Lynn. 

 

 

No dia 1/8/11 foi realizada a biópsia incisional das lesões auriculares, nasal e dos 

coxins. O animal foi submetido a anestesia geral após receber pré-medicação com 

buprenorfina 0,1-mg kg
-1

, via subcutânea e indução anestésica com propofol 5-mg kg
-1

, 

intubação com sonda orotraqueal número quatro, mantida com ventilação espontânea e 

isoflurano (Figura 6). 

 
Figura 6: Momento transoperatório, realização da biópsia incisional para realizar exame 

histopatológico. Presença de lesões em ponta de orelha, periorbital e plano nasal. 

Fonte: Hospital Veterinário Vet Care Grey Lynn. 

 

 

Devido à suspeita pênfigo foliáceo, foi prescrito prednisolona 5,0mg duas vezes ao dia 

até o resultado do histopatológico. 



 

A paciente foi reavaliada no dia 5/8/11 e mostrava-se bem disposta, e no mesmo dia a 

conclusão do diagnóstico definitivo: pênfigo foliáceo. 

O resultado da análise histopatológica apresentou a seguinte descrição: 

“ Macroscopia: Pele da orelha, três amostras de 2mm a 10mm de diâmetro. 

 Todos os três tecidos são similares e são compostos de epiderme e derme. Um deles 

contém ainda músculo esquelético. Existem pústulas subcórneas multifocais, crostas 

sero-celulares e áreas de ulceração. Todas as pústulas contém numerosos neutrófilos 

degenerados e frequentemente se estendem a mais de dois folículos. Presença de 

células acantolíticas (queratinócitos individualmente livres com um citoplasma 

eosinofílico e um núcleo viável/normal) nas pústulas subcórneas. A epiderme 

apresenta-se moderadamente e difusamente hiperplásica. Entre a derme superficial, 

especialmente subjacente às pústulas, foi encontrado número pequeno a moderado de 

neutrófilos, mastócitos, macrófagos e linfócitos. 

 Exame morfológico: Pele da orelha – (Pemphigus foliaceus). Dermatite subcorneal 

pustular, moderada, multifocal, de subaguda a cronicamente ativa. 

Comentários: Pemphigus foliaceus é uma doença de pele autoimune incomum que 

representa uma reação de hipersensibilidade tipo IV. Ela pode ser autoimune ou desencadeada 

por drogas como: sulfonamida-trimetropim, cefalexina, metimazol, ampicilina e cimetidina. 

Existe um auto-anticorpo contra os desmossomos nas camadas superficiais da epiderme 

(desmogleína 1 em cães) que resulta em acantólise e vesículas superficiais. Posteriormente 

essas vesículas se tornam pústulas e o pioderma surge como infecção bacteriana secundária. A 

apresentação clínica é variável com acometimento de cabeça, face, coxins, leito ungueal, 

tronco ou junções muco-cutâneas. ” 

Com o resultado positivo para a suspeita, foi adotado o seguinte protocolo: 5mg duas 

vezes ao dia por 20 dias, após 5mg uma vez ao dia até novas recomendações. Prescreveu-se 

doxiciclina pasta, 2,5g, 1 tablete via oral uma vez ao dia por sete dias. 

Após uma semana com o uso do tratamento adotado, o paciente, apresentava 

significativa melhora do quadro clínico, e assim manteve-se a corticoterapia. 

O paciente foi reavaliado com 30, 45 e 60 dias após a instituição do tratamento, o tutor 

referiu que a paciente retorno à rotina normal e não demonstrava nenhuma anormalidade. 

Todas as lesões apresentaram melhora gradativa ao longo do período avaliado, sendo melhora 

de 100% na última avaliação, sem nenhuma presença de lesões. Foi relatado polidipsia, 

durante a reavaliação com 30 dias de uso da medicação (Figura 7). 



 

No mesmo período, foram realizados exames (hemograma, perfil renal e hepático) 

para monitoramento do paciente. Os resultados estavam todos dentro da normalidade. 

Manteve-se a corticoterapia na dose de 5mg uma vez ao dia até novas recomendações, sendo 

recomendado retornos mensais para acompanhamento e para redução gradativa da medicação. 

 
Figura 7: Polidipsia, devido à corticoterapia. Remissão das lesões (ponta de orelha, plano 

nasal e repilação). 

 

Fonte: Hospital Veterinário Vet Care Grey Lynn. 

 

 

 

3. DISCUSSÃO 

 
 

O Pênfigo foliáceo é caracterizado por fissuras intradérmicas causadas por perda de 

adesão celular na epiderme da face, orelhas, focinho e coxins. Sua incidência é baixa em 

gatos, embora seja a doença cutânea autoimune mais comum (ETTINGER et al, 2008; 

NORSWORTHY et al, 1999). 

A etiologia pode provir de diversos fatores, dentre eles o uso de medicações, em 

alguns por drogas como amoxicilina, cimetidina e sulfonamidas, vacinas, exposição excessiva 

aos raios ultravioletas dentro outros (JARK, 2014). A paciente relatada, não apresentava 



 

histórico que sugerisse quais fatores desencadeantes, podem sugerir o caráter idiopático do 

caso em questão. 

Até o momento não foi encontrada predileção por sexo, raça ou idade para sua 

incidência segundo GUARGUÉRE et al, 1999, mas como regra geral essas dermatoses são 

mais facilmente encontradas em gatos de meia idade ou idosos. Porém, de acordo com 

LARSSON, 2015, sugere predileção de raças de pelame curto (59,6%), fêmeas (52,6%) e 

média de idade de cinco anos. 

Os antígenos responsáveis são glicoproteínas desmossomais do grupo cadherina de 

moléculas de adesão intercelular. As desmogleínas estão associadas a uma placa de proteína 

chamada de placoglobina, que tem papel importante na adesão celular. Parece haver uma 

heterogenicidade na composição dos desmossomos em diferentes níveis da epiderme, o que 

explicaria o fato da acantólise (processo de perda de adesão desmossomal) ocorrer mais nas 

camadas suprabasais no pênfigo vulgar e mais superficialmente no pênfigo eritematoso. De 

qualquer maneira, uma ligação com anticorpos é observada em todos os níveis da epiderme 

em todas as formas de pênfigo. Os anticorpos poderiam causar a separação celular nas áreas 

onde o antígeno alvo representa a mais importante molécula de adesão (GUARGUÉRE et al, 

1999; GROSS et al, 1992). 

Os fatores desencadeantes da doença ainda não estão bem estabelecidos atualmente, 

embora alguns estudos imunogenéticos sugiram associação entre pênfigo e o complexo de 

histocompatibilidade HLA-DR4. É conhecida a informação de que as sulfonamidas podem 

agir como desencadeantes diretas da acantólise. O envelhecimento bem como alterações do 

sistema imunológico também podem contribuir para o desenvolvimento de doenças 

autoimunes através da perda da tolerância a auto antígenos e através de reações cruzadas entre 

auto antígenos e agentes externos como vírus (TATER et al, 2010; GUARGUÉRE et al, 

1999). 

As lesões do pênfigo foliáceo se apresentam como crostas, pústulas descamações com 

prurido na face, lábio, focinho, orelha e mamilos (TILLEY, 2003; PAPPALARDO et al., 

2002; JACKSON et al., 1984). A paroníquia é a apresentação mais comum em felinos 

(LARSSON, 2015; NORSWORTHY et al, 2009; MEDLEAU et al, 2006; TILLEY, 2003) 

além de linfonodomegalia, febre, anorexia, prostração. Acometimento de mucosas é raro, e é 

possível ocorrer infecção bacteriana secundária (SCOTT et al, 2001). No presente relato, as 

lesões apresentadas estão dentro das descritas na literatura, sendo a paroníquia, podopatia 

penfigosa e crostas plantares as lesões mais comuns apresentados por paciente felinos. 



 

O diagnóstico é realizado após o descarte de todos os diagnósticos diferencias, a saber, 

dermatofitose, sarna notoédrica, pioderma superficial, lúpus eritematoso sistêmico, linfoma 

epiteliotrópico cutâneo, hipersensibilidade à picada de mosquito, FIV e FeLV (SCOTT et al, 

2001; NORSWORTHY et al, 2009). A paciente relatada foi submetida inicialmente aos 

exames de rotina, assim como raspado cutâneo e citologia, afim de descartar os diagnósticos 

frequentemente mais encontrados na rotina clínica de felinos, porém após o descarte dos 

possíveis diagnósticos diferenciais, levantou-se a possibilidade de doença autoimune, e então 

sugerido o exame histopatológico. 

A observação de queratinócitos acantolíticos na citologia por é altamente sugestiva de 

pênfigo, mas o exame histopatológico é necessário para a confirmação do diagnóstico 

(LARSSON, 2015; NORSWORTHY et al, 2009; MEDLEAU et al, 2006). 

O tratamento é realizado preferencialmente com doses imunossupressoras de 

corticosteroides (tais como a prednisolona, a triancinolona, a dexametasona). Outras drogas a 

serem utilizadas incluem clorambucil, tacrolimus, ciclosporina entre outros (JARK, 2014; 

TATER et al, 2010; ETTINGER et al, 2008). 

O objetivo inicial do tratamento é a supressão da resposta imune exacerbada. A 

prednisolona é geralmente o medicamento de escolha devido a maior absorção e atividade em 

felinos quando comparada a prednisona, além de seu custo reduzido. As doses recomendadas 

podem variar de 2-8 mg/kg via oral até a completa remissão seguido de redução gradativa das 

doses como terapia. Isto pode ser realizado com sucesso em aproximadamente 90% dos gatos 

doentes (LARSSON, 2005; JARK, 2014; NORSWORTHY et al, 2009). A paciente recebeu 

inicialmente 5 mg duas vezes ao dia, até fechamento do diagnóstico, a com a remissão dos 

sinais, as doses foram gradativamente sendo reduzidas. A paciente em questão, apresentou 

como efeito adverso apenas polidipsia, sendo mensalmente monitorada através de exames 

clínico e físico, além dos exames laboratoriais, sendo que em nenhum momento constou-se 

alterações. 

A literatura sugere que a redução dos fármacos imunossupressores seja feita 

gradativamente e lentamente, acompanhando-se a melhora das lesões e atentando-se para a 

possibilidade dos efeitos adversos da terapia, embora os felinos, de forma geral, pareçam mais 

resistentes aos efeitos adversos dos glicocorticoides (SIMPSON, 2013; SCOTT et al, 2001; 

GROSS et al, 1992; BROEK, 1992) 

De acordo com alguns autores, a taxa de resposta ao tratamento do pênfigo foliáceo 

com glicocorticoide como terapia única, adotada no presente caso, é em torno de 30-50%. Em 

um estudo com 10 gatos que receberam monoterapia à base de prednisolona para o tratamento 



 

de pênfigo foliáceo, a resposta foi efetiva em 60% dos casos (SCOTT et al, 2001). Em 

LARSSON, 2015 os resultados (remissão) obtidos em 77 cães acometidos por pênfigo 

foliáceo tratados com protocolo imunossupressor isolado ou em associação com 

antibióticoterapia é de 49-55%. 

O clorambucil pode ser útil no tratamento do pênfigo de gatos que não responderam 

aos corticosteroides ou que apresentaram muitos efeitos colaterais (TATER et al, 2010; 

GUAGUÈRE et al, 2009). Associam-se também medidas paliativas como xampus 

antissépticos, e é recomendável a administração de antibióticos para tratamento de 

piodermites secundárias (MEDLEAU et al, 2006). 

O prognóstico depende da precocidade no diagnóstico, da resposta inicial à terapia 

empregada, assim como a tolerância ao uso do fármaco envolvido do tratamento. Em alguns 

casos, quando não há resposta adequada a nenhum dos tratamentos, os pacientes são 

submetidos à eutanásia, devido às complicações da doença (LARSSON, 2015; JARK, 2014). 

 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Muitos animais, como a paciente relatada, evoluem para a remissão completa ou 

necessitam de baixas doses de corticosteroides para abrandamento dos sintomas, evoluindo 

com qualidade de vida a despeito de eventuais recaídas. No caso de insucesso no tratamento, 

existem diversas outras possibilidades de tratamento ou controle da doença, e que podem 

trazer bem-estar e melhor qualidade de vida aos pacientes. 
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