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RESUMO 

 

 

A Adenite Sebácea Granulomatosa (ASG) é uma dermatopatia de desordem 

inflamatória primária e idiopática da glândula sebácea. Apesar de muitas raças serem 

afetadas, com aparente prevalência em poodle standart, vizlas, akitas e samoiedas, as 

manifestações clínicas variam de acordo com a raça e o tipo de pelagem. A ASG foi 

diagnosticada em um cão mestiço, caracterizado por desordem cutâneo alopécica, 

eritemato-descamativas, simétricas e progressivas. O Histopatológico foram observados 

hiperqueratose e inflamação perifolicular envolvendo a glândula sebácea e evoluindo 

para a atrofia e total destruição. A terapia tópica e sistêmica resultou no controle com 

significativa melhora. Considerada como uma genodermatose, o diagnostico em um 

animal mestiço é mais um resultado preocupante, pois torna a patologia de difícil 

controle. 

 

Palavra chave: Cão, Adenite Sebácea , animal mestiço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 

The Granulomatous sebaceous adenitis (ASG) is an inflammatory skin disorder in 

primary and idiopathic of sebaceous gland. Although many breeds are affected, with 

prevalence in apparent standard poodle, vizlas, akita and samoiedas, the clinical 

manifestations vary according to race and type of hair. The ASG was diagnosed in a 

mongrel, skin disorder characterized by alopecia, erythematous-peel, symmetrical and 

progressive. The Histopathological were hyperkeratosis and perifollicular inflammation 

and sebaceous gland surrounding the evolving to atrophy and all destruction. A topical 

and systemic therapy resulted in significant improvement in control. Considered as a 

genodermatosis, the diagnosis in mongrel is a worrying result, because the condition 

makes it difficult to control. 

 

Key words: Dog,sebaceous adenitis, mongrel. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A medicina veterinária ao longo dos tempos vem lutando com as adversidades 

sociais e culturais que interferem no nosso país. 

Na vivência durante o atendimento, constatou-se que a conscientização do 

proprietário vem ultrapassando os limites das condições sócio-econômicas e culturais. 

A significativa e radical mudança foi um dos fatores que refletiram não somente no 

estudo dos avanços das doenças, bem como no investimento de novas tecnologias na 

área médica veterinária. 

A Adenite Sebácea é uma afecção dermatológica de caráter progressivo e 

refratário e o uso de medicamentos adequados é imprescindível para essa enfermidade 

possa ser controlada (MEDLEAU; HNILICA, 2003; RHODES; CODNER, 2005). Por 

ser uma doença inflamatória de origem dermatológica pouco comum em cães e rara em 

gatos, a etiopatogenia é desconhecida, e as anormalidades na composição da glândula 

sebácea, da pele e folículo piloso são os achados clínicos para a confirmação da 

patogenia (COSTA et al., 2000; HARVEY; McKEELER, 2004; MEDLEAU e 

HNILICA, 2003;). 

A importância deste trabalho consiste em apresentar um caso de Adenite 

Sebácea Granulomatosa em um cão sem raça definida, e mostrar a necessidade do 

tratamento bem como a identificação do portador e a dedicação do proprietário para 

que se obtenham resultados satisfatórios. Embora essa afecção ocorra em cães de raça, 

e que exista uma aparente prevalência em poodles standart, vizlas, akitas e samoiedas, 

o relato de caso em um cão sem raça definida pode ser mais achado para diagnosticar a 

doença até então vista nestas raças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. REVISÃO DE LITERATURA 



 

 As glândulas sebáceas são estruturas simples ou ramificadas que se originam na 

bainha externa da raiz, e seus ductos geralmente desembocam na porção terminal dos 

folículos pilosos. Essas glândulas são distribuídas por toda a extensão da pele provida 

de pêlos e sua função é produzir uma secreção sebácea oleosa formada por colesterol, 

ésteres de colesterol, ácidos graxos, imunoglobulinas transferinas e interferon na 

finalidade de proteção da pele atuando como uma barreira física e retendo umidade da 

pelagem evitando os ressecamentos excessivos, além de constituir barreira química com 

propriedades antimicrobianas (COSTA et al., 2000; JUNQUEIRA ; CARNEIRO, 1995 

). 

 Nas anormalidades cutâneas, como na glândula sebácea, é muito comum o 

aparecimento de afecções inflamatórias, no entanto a adenite sebácea granulomatosa 

(ASG), é uma doença com processo direcionado a uma inflamação dessas glândulas e 

anexos cutâneos dos animais, incluindo a predisposição das raças como poodle standart, 

akitas, samoiedas e vizlas (KWOCHOKA, 2000). 

 A ASG tem prevalência em cães adultos, ou de meia idade, de pêlo longo ou 

curto, sem influência sexual, mas com predisposição racial. Entretanto a doença tem 

sido relatada também em outras raças como airedale, cocker spaniel, rough collie, 

dachshund miniatura, Dálmata, doberman pinscher, pastor alemão, golden retriever, 

hovawart, setter irlandês, labrador, lhasa apso, maltês, pinscher miniatura, poodle 

miniatura, old english sheepdog, scottish terrier, shih tzu, springer spaniel, são bernardo, 

poodle toy e weimaraner (SCOTT et al., 2001; HARVEY; McKEELER, 2004). 

 A etiopatogenia da doença acima citada ainda é desconhecida, porém existem 

fatores que mostram a possibilidade de estar relacionado com um defeito no 

desenvolvimento da glândula sebácea; reação imunomediada ocasionando a destruição 

desta glândula; anormalidade na ceratinização folicular com obstrução subseqüente dos 

ductos sebáceos resultando em inflamação e reação por corpo estranho na glândula ou 

anormalidade no metabolismo lipídico (KWOCHOKA, 2000; SCOTT et al., 2001). 

 Em cães da raça akita, o desenvolvimento das lesões ocorre de maneira razoável 

e generalizada com envolvimento de nódulos cutâneos de forma eritromatosa e oleosa. 

Esses nódulos envolvem emaranhados de pêlos debris com depósito sero-sebáceo 

oleoso, amarelo amarronzado com depósito folicular ao redor da haste do pêlo, 

caracterizando proeminente perda de pelagem. Pápulas, pústulas e crostas também são 

evidentes durante o processo. Alguns podem apresentar a doença sistêmica com 



aumento de temperatura e diminuição de peso. As piodermites secundárias são comuns 

muitas vezes, e são mais severas nas raças em que a adenite sebácea granulomatosa está 

presente. Geralmente essa enfermidade não é pruriginosa, entretanto, poderá ser quando 

associada com infecção bacteriana secundária (por Staphylococcus sp. ou fúngica por 

Malassezia sp.) (SCOTT et al., 2001). 

 No início da doença, o exame histopatológico é de suma importância na 

tentativa de um diagnóstico, pois ajuda a descartar possíveis achados clínicos como a 

seborréia primária (distúrbio de ceratinização); foliculite bacteriana; demodiciose; 

dermatofitose; e doença endócrina da pele como diagnóstico principal. Nos exames para 

as amostras de biópsia, é importante que o local não seja preparado cirurgicamente antes 

da amostragem, pois remoção de escamas e crostas pode eliminar características 

histológicas importantes. Outro fator é a realização de biopsias múltiplas para 

proporcionar um quadro histopatológico representativo (BOND, 2001; HARVEY; 

MCKEELER, 2004; NESBITT; ACKERMAN, 1998; RHODES; CODNER, 2005; 

SHAW; KELLY, 2001).  

 O prognóstico para ASG é variável, independentemente do tratamento e da 

gravidade da doença visto que se trata de uma afecção incurável. Em geral, as lesões 

inicialmente são caracterizadas pela variação dos graus de adenite sebácea 

(granulomatosa a piogranulomatosa). Em muitos casos, o diagnostico é baseado em 

achados discretos de granulomas perifoliculares em áreas nas quais as glândulas 

deveriam estar. Nas lesões mais crônicas nota-se tamponamento folicular e 

hiperqueratose na epiderme, variação de graus de fibrose, atrofia folicular e até ausência 

da glândula (SCOTT et al. 2001).  

Segundo Harvey e McKeeler (2004), a prevalência de animais com adenite 

sebácea granulomatosa pode ser reduzida na identificação de portadores, doentes e pela 

não utilização desses animais na reprodução, com a finalidade em determinar o 

mecanismo da doença. A boa comunicação com o proprietário, na importância do 

tratamento e o diagnóstico precoce, também ajuda no controle quanto à longa duração 

(MEDLEAU e HNILICA, 2003; RHODES; CODENER, 2005).   

 Apesar de vários tratamentos dispostos na literatura, os resultados são 

desanimadores. Casos recentes foram descritos com o uso de suplementos alimentares 

com ácidos graxos essenciais, xampus ceratolíticos (anti-seborréico), enxágües com 

emolientes e umectantes, em intervalos de dois a quatro dias, ou de acordo com a 

necessidade (HNILICA; MEDLEAU, 2003; LUCAS et al 2008). 



 Em casos mais graves o uso de 50% para 75% de propilenoglicol em aplicação 

tópica de spray diluído na água aspergindo na área afetada a cada 24horas é uma opção 

terapêutica (LUCAS et al 2008; RHODES, 2005).  

 Nas lesões como foliculite bacteriana secundária, o uso de peróxido de benzoíla 

pode ser incorporado no xampú,ou pode ser administrado em gel ou esponja abrasiva 

para ajudar na remoção de comedões firmemente aderido à pele (NESBITT; 

ACKERMAN, 1998).  

 Para a remoção das crostas é recomendada a administração de xampú anti-

seborréico; ou para locais em que as lesões são severas, utiliza-se a aplicação de ácido 

lático por todo o corpo em spray; e combinação de propilenoglicol 75% e 25% de 

humectante. Essas terapias tópicas são  utilizadas duas vezes por semana até que o odor 

e as crostas sejam controladas, e podem ser usadas, caso necessário, para a manutenção 

da pele do paciente (KWOCHKA, 2000). 

  A utilização de óleo para bebês tem efeitos benéficos embebendo as áreas 

afetadas durante uma hora e continuando o tratamento com xampus múltiplos para 

remover os óleos e as escamas. (RHODES; CODNER 2005). Essas aplicações são 

repetidas semanalmente até atingir o máximo de resultado, sendo necessário o tempo de 

três a quatro semanas (SCOTT et al., 2001). 

 Em alguns cães o tratamento sistêmico pode ser eficaz na prevenção da 

destruição da glândula sebácea. Medicamentos que tem sido utilizado com resultados 

variáveis incluem: o uso de retinóides sintéticos, tem tido boa aceitação no tratamento 

de animais com casos refratários ou severos, reduzindo o efeito de 50% na formação de 

crostas e na alopecia. O uso da isotretinoína na dose de 1mg/ kg a cada 12 horas via oral 

devem ser administrados por um período de 30 dias e depois de dois meses administrar 

1mg/kg a cada 48 horas; para a manutenção continuar de acordo com a necessidade 

(SCOTT et al., 2001; RHODES; CODNER, 2005). O uso de Etretinato na dose de 1-

2mg/kg por via oral a cada 24horas são efetivos e pode ser utilizado em raças de 

animais de pêlo longo. Cães da raça Hungariam Vizla têm resposta maior aos 

isotretinoína do que outras raças (HARVEY; McKEELER, 2004; KWOCHKA, 2000). 

 A ciclosporina na dose de 5mg/kg por via oral a cada 12horas tem ajudado cães 

cuja resposta não foi alcançada por retinóides, porém ela vem sendo usada com 

resultados variáveis. As observações em efeitos adversos incluem: vômitos, diarréia, 

hiperplasia gengival, lesões papilomatosas na pele, nefrotoxicidade e hepototoxicidade. 

Mesmo assim, a maioria dos autores consultados destaca sua segurança quando 



utilizada na dose de 5mg/kg a cada 24horas (HARVEY; McKEELER, 2004; LUCAS et 

al, 2008; RHODES; CODNER 2005).  

 Para Scott et al. (2001), o uso sistêmico de glicocorticóide não tem eficácia, pois 

não altera o curso da destruição da glândula sebácea e a alopecia ainda pode ocorrer. Já 

para Harvey; Mckeeler (2004), o uso de glicocorticóide, como a prednisolona, em doses 

antiinflamatórias (0,5 a 0,7 mg/ kg por via oral a cada 12 horas) pode ser útil se os casos 

forem diagnosticados precocemente. Uma vez ocorrido o dano folicular e a reação 

inflamatória tiver cessado, eles serão de menor valor.  

 Segundo Lucas et al (2008), a utilização de ciclosporina tópica 2ml (Sandimun 

Neoral, 100mg/ml) em 100 ml de óleo vegetal aplicada 2x por semana deixando agir 

por 1 hora, seguido de xampu desengordurante; preconiza-se melhora do quadro clínico. 

Porem deve-se destacar que a dose utilizada a 0,2% duas vezes por semana foi muito 

inferior do que na utilização de ciclosporina diluída em água  destilada e aplicada 

diaramente na pele do animal na concentração de 1%, fato este importante em nosso 

meio pela limitação financeira  que alguns proprietários  encontram em utilizar tal 

molécula. 

 

2.1 RELATO DE CASO   

  

 Um cão sem raça definida (filho de fêmea mestiça de Akita), macho, com dez 

anos de idade, foi atendido no consultório veterinário Reis dos Cães e Cia no dia 

14/01/08. O proprietário relatou que, quando o paciente era muito jovem ele foi doado, 

pois sua mãe apresentava histórico de problemas de pele. Aos seis anos de idade, o 

paciente começou apresentar alopecia, mau cheiro, pelagem ressecada, de forma similar 

ao da mãe. A partir de então, todos os tratamentos contra a queda de pêlo não resolviam. 

Instintivamente, no intuito de tentar a cura do animal, o proprietário utilizou óleo de 

cozinha para pentear a cauda, resultando satisfatoriamente, mas não resolveu o 

problema.  

 

 

 

2.1.1 Exame Físico 

  



 O animal pesava 23 kg, apresentava alopecia na região lombo-sacral, cauda e 

pernas. Constatou-se presença de pêlos primários e escamações próximas da região 

pélvica e auricular bilateral, com intensificação da formação sero-sebácea aderida ao 

pêlo na região cervical (Figura 01). Na região pélvica a pele mostrava-se bastante 

espessada e ressecada, com destaque dos pêlos com facilidade. Havia sinais de alopecia 

e hipotricose, formação de pápulas, pústulas e úlceras foliculocêntricas na região lombo 

sacral e com lignificação em região da virilha abdominal, provavelmente devido a uma 

infecção bacteriana secundária às lesões dos folículos (Figura 02). 

 Pelo fato de seu parentesco com cães da raça akita, e porque a mãe supostamente 

apresentava o mesmo tipo de alterações de pele, suspeitou-se de adenite sebácea 

granulomatosa. Foi explicado ao proprietário a importância do histopatológico para a 

diferenciação do diagnóstico e a solicitação de biopsia de pele para a realização do 

procedimento. 

  

 



 

FIGURA 01 - (A) Formação sero-sebácea aderida ao pêlo na região cervical e (B) 

auricular 

                    direita do paciente com espessamento da pele. 

Fonte: REIS, 2008. 
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FIGURA 02 -  Na figura “a”, espessamento da pele na região lombo-sacra, com 

 formação de pápulas; em “b”, alopecia da região pélvica com 

 hiperqueratose.  

Fonte: REIS, 2008. 

 

 

2.1.2 Exames Complementares 

 

 Na mesma data o paciente foi submetido à biopsia de pele. O animal foi 

colocado em decúbito lateral e submetido a um anestésico local subcutâneo (lidocaína a 

1%), para exame histopatológico, sendo retirado um fragmento nodular de pele. O 

fragmento foi manipulado com cuidado de modo a evitar o “esmagamento”, e 

conservado em recipiente com formol a 10% e enviado ao laboratório
1
 (Anexo 1). 

  

2.1.3 Diagnóstico 

 

Após sete dias, a análise da amostra histopatológica, evidenciou no fragmento 

nodular de pele medindo 1,5x 0,9x 0,1mm, com pêlos escuros e nódulo de coloração 

parda. A epiderme demonstrava lesão elevada, discretamente rugosa, com 

hiperqueratose e adelgaçamento da epiderme, e na derme, exibe discreto infiltrado 

mononuclear perivascular. Há atrofia das glândulas sebáceas e folículos pilosos, com 

fibrose perifolicular.  Houve a diminuição do número de glândulas sebáceas, e 

freqüentemente glândulas atróficas e infiltradas por neutrófilos e macrófagos, 

confirmando o resultado de adenite sebácea granulomatosa. 

 

2.1.4 Tratamento 

  

Com o diagnóstico do paciente, foi informado ao proprietário, que o tratamento 

em relação a essa enfermidade, teria que ser acompanhado durante a vida do animal, e 

que o papel do proprietário seria exercer a função de uma glândula que estaria 

afuncional no animal. O proprietário, ciente, recebeu o protocolo de tratamento 

utilizando os seguintes medicamentos: ácido lático
2
 sendo utilizado em um banho a 

                                                
1
 SIP– Serviços Integrados de Patologia. Joinville - Santa Catarina. 

2 Humilac® e Sebocalm® - Virbac. 



cada três dias com óleo de bebê
3
, e administração de enrofloxacina

4
 na dose de 10mg/kg 

a cada 12 horas por 30 dias com o objetivo de diminuir a formação das crostas, 

hidratarem a pele e fazer o restabelecimento do equilíbrio da epiderme. 

 A administração dos medicamentos era feita após banhar o animal, espalhando 

pelo corpo e deixando formar espuma, e fazendo a segunda aplicação. Os banhos eram 

feitos a cada três dias juntamente com os banhos de óleo. E para finalizar o processo, 

era passado o líquido emoliente em todo o corpo do paciente até secar naturalmente.  

  

2.1.5 Retorno 

 

 No retorno, 25/02/08, o animal ainda apresentava a pele com furunculose na 

região cervical. A raspagem de pele para a notificação de uma possível infecção 

sugestiva a Demodex canis foi realizada, porém nenhum ácaro foi encontrado. 

 O plano terapêutico foi mantido, mas a enrofloxacina foi reduzida na dose 5 mg/ 

kg a cada 24 horas. 

No dia 12/03/08 o paciente retornou ao consultório onde a pele se apresentou 

menos hiperqueratosa, e na região inguinal estava menos espessada com melhor 

aparência, e com significativo crescimento dos folículos pilosos nas regiões pélvica e 

auricular (figura 03, 04 e 05). Mesmo com o bom crescimento dos pêlos na região 

pélvica, o proprietário relata que os banhos não foram dados às exatas três vezes por 

semana devido ao tempo chuvoso. 

Com o relato do proprietário, o protocolo de tratamento foi intensificado, e 

orientado de que somente com os banhos de maneira freqüente as lesões se manteriam 

estáveis. Foi repassado o tratamento, porém com banhos de óleo na pele, com 600ml de 

óleo para bebê diluído em água e calêndula, passando por todo o corpo e massageando 

por 10 minutos, deixando por duas horas. A retirada do excesso foi feito logo após o 

enxágüe. Após o banhofoi administrado o spray hemoliente para secar naturalmente no 

pêlo do animal. 

 

 

 

 

                                                
3 Jhonson-Jhonson®. 
4 Baytril®. 



 

FIGURA 03 -  Paciente após oito semanas de tratamento. 

FONTE: REIS, 2008. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 04 – (A) Imagem antes e (B) durante o tratamento da região lombo-sacra.  

FONTE: REIS, 2008. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A 

A 

B 

B 



 A adenite sebácea granulomatosa é uma doença rara que tem sido relatada em 

cães cujas raças predisponentes desenvolvem anormalidades na composição da glândula 

sebácea, da pele e folículo piloso. O achado histopatológico é a única opção para a 

confirmação do diagnóstico, pois a multiplicidade dos sintomas associados à adenite 

sebácea granulomatosa faz com que esta mimetize inúmeras nosologias dermatológicas. 

O prognóstico para adenite sebácea granulomatosa é variável, ou seja, depende da 

gravidade da doença, visto que se trata de uma afecção incurável.  

   O diagnóstico da doença num cão sem raça definida mostrou que através da 

herdabilidade genética esta afecção atravessa gerações independente das predisposições 

raciais, o que faz dessa patologia dermatológica de difícil controle e refratária ao 

tratamento. 

A boa comunicação com o proprietário, na importância do tratamento, trouxe ao 

paciente a melhora no quadro clínico, evidenciando significativa repilação de algumas 

áreas do corpo do paciente.  

 Portanto, o diagnóstico e o tratamento precoce melhoram o prognóstico em 

relação ao controle de longa duração (MEDLEAU; HNILICA, 2003).  

 Segundo Harvey e McKeeler (2004), a prevalência de animais com adenite 

sebácea granulomatosa pode ser reduzida na identificação de portadores, doentes e pela 

não utilização desses animais à reprodução, na finalidade em determinar o mecanismo 

de herança da doença. 

Nos Estados Unidos, na Califórnia, foi estabelecido um registro de Adenite 

Sebácea em cães da raça Poodle Standard para auxiliar os proprietários e criadores na 

identificação de animais acometidos e normais. As informações sobre o registro podem 

ser encontradas no Institute for Genetic Disease Control (HARVEY; McKEELER, 

2004). 
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