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RESUMO 
 
Pênfigo foliáceo é uma dermatose com etiologia de caráter autoimune, considerado a forma mais 
comum do complexo pênfigo. O presente estudo visou relatar um caso de pênfigo foliáceo, 
acompanhado durante o período de 15 de março de 2011, até o dia 28 de novembro de 2012, de um 
cão. Este caso foi atendido no Centro Médico Veterinário (UNIMONTE-SANTOS-SP). O paciente 
apresentava como sinais clínicos: alopecia bilateral periocular, despigmentação de face interna de 
plano nasal, membros pélvicos com crostas melicéricas, edema em região inguinal bilateral, presença 
de pústulas e ulcerações crostosas com sangramento nos coxins palmo-plantares. No exame 
histopatológico foi diagnosticada dermatite autoimune compatível com Pênfigo Foliáceo. No início do 
tratamento foi utilizada a prednisona como imunossupressor, porém foi observado que o uso somente 
da prednisona, não estava obtendo bons resultados, então, optou-se por associá-la com a 
azatioprina. O retorno do paciente era realizado a cada vinte dias, sendo os exames solicitados a 
cada três meses para avaliação geral do paciente, devido aos riscos e efeitos colaterais das 
medicações imunossupressoras. Após um ano e oito meses de tratamento contínuo, houve uma 
melhora do quadro clínico do paciente, e uma boa resposta do estado imune do mesmo. O ponto 
crítico do tratamento foi exposição do paciente aos efeitos colaterais, porém a associação 
medicamentosa permitiu ao paciente uma boa resposta ao tratamento, proporcionando uma melhor 
qualidade de vida e aumento da sobrevida deste. Assim que o tratamento evoluiu os efeitos colaterais 
se apresentaram menores no paciente e melhor foi sua atividade imune. 

 
PALAVRAS CHAVE: Cão. Dermatose autoimune. Terapia.  
 
 ABSTRACT 
 
Pemphigus Foliaceus is a dermatosis with aetiology of autoimmune character, which is considered the 
most common form of pemphigus. The present study aimed to report a case of pemphigus foliaceus, 
accompanied during the period from 15 March 2011, until the 28th of November 2012, a dog. This 
event was attended in Central Veterinary Doctor (UNIMONTE-saints-SP). The patient presented as 
clinical signs: alopecia periocular bilateral, depigmentation of the inner surface of the nasal plane, hind 
limbs with melicéricas CRUSTS, edema in the inguinal region bilaterally, presence of pustules and 
crusted ulcerations with bleeding in cushions palmoplantar. In the histopathological examination was 
diagnosed autoimmune dermatitis compatible with pemphigus foliaceus. At the start of treatment was 
used to prednisone and immunosuppressants, however it was observed that the use only of 
prednisone, was not getting good results, then, we chose to associate it with the azathioprine. The 
return of the patient was performed every 20 days, and the exams required every three months for 
general assessment of the patient, due to the risks and side effects of medications 
immunosuppressor. After one year and eight months of continuous treatment, there was an 
improvement in clinical status of the patient, and a good response from the immune status of the 
same. The critical point of treatment was exposure of the patient to side effects, but the combination 
allowed the patient a good response to treatment, providing a better quality of life and increased 
survival of this. As soon as the treatment progressed the side effects were lower in the patient and 
better was their immune activity.  

 
KEYWORDS: Dog. Dermatosis autoinmunes. Therapy.    
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Dermatologia Veterinária é uma área que vem apresentando um grande 

crescimento nos últimos anos e se observa a exigência dos proprietários quanto ao 

diagnóstico e tratamento preciso. Este fato determina sua importância na rotina 

clínica do médico veterinário de pequenos animais.  

 “Sabe-se que as dermatopatias auto-imunes correspondem a 1,0-1,5% da 

casuística de atendimento dos serviços de referência em dermatologia”. (SCOTT; 

MILLER; GRIFFIN, 2001). 

Pênfigo foliáceo (PF), também denominado de Doença de Cazenave no 

Brasil, é uma dermatose crônica rara com etiologia de caráter autoimune, porém 

considerado a forma mais comum do Complexo Pênfigo em cães. A palavra tem 

origem grega, pemphis pompholix que significa “bolha” e foliaceus “severa 

descamação”, semelhante a folhas, já em cães são caracterizados por dermatite 

vesico-pustulares ou, mais comumente, pustulares.  

Segundo Scott (2001), existe três formas de PF, a primeira é espontânea, a 

segunda mediada por drogas/medicamentos e a terceira decorrente de doenças 

crônicas. Em determinadas raças há relato de predisposição, tais como: Akita; Chow 

Chow; Dachshund; Collie; Bearded; Newfoundland; Doberman; Pinscher; Finnish e 

Spitz (SCOTT, MULLER & KIRK,1996).  Não há descrição de estudos que 

comprovem predisposição sexual evidente em cães. Pode ocorre em qualquer 

idade, porém apresenta maior incidência dos quatro aos nove anos de idade 

(BALDA et al., 2002; BALDA et al., 2008) 

É uma doença de grande desafio, pois mediante aos avanços no diagnóstico 

e tratamento entre as dermatopatias, a afecção ainda continua sendo pouco 

elucidada e, além disso, a diversidade de fatores associados predispõe as falhas 

terapêuticas e recidivas (ABREU et al.,2014). 

O objetivo do presente trabalho tem como ênfase relatar sobre a 

dermatopatia autoimune compatível com PF, em um cão, abordando fisiologia, sinais 

clínicos, exames laboratoriais e tratamento estabelecido durante toda terapia sempre 

visando o bem-estar do paciente. 
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  2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Pele 

 

A pele é uma barreira anatômica responsável pela proteção física, química e 

microbiológica de um organismo. Composta por várias células diferenciadas, cada 

uma com função específica em determinada região do corpo. É dividida 

fisiologicamente em camadas, sendo estas nomeadas de epiderme, derme e a 

hipoderme ou também denominada como tecido celular subcutâneo. A pele pode 

variar em espessura sendo maior no dorso, cervical, região cefálica e na base de 

cauda e menor em orelhas, axilas, região inguinal e perineal. Discute-se a seguir 

maiores detalhes acerca de como o PF age sobre a camada da epiderme.  

 

2.2 Pênfigo Foliáceo  

 

É uma dermatose autoimune, na qual os anticorpos são contra componentes 

da epiderme, em especial, os desmossomos, células responsáveis pela adesão dos 

queratinócitos. A partir do momento em que os queratinócitos são destruídos, estes 

acabam perdendo a estrutura normal, causando o depósito de imunoglobulinas entre 

as células levando a acantólise e, consequente, formação de vesículas sob o extrato 

córneo (THOMPSON, 1997; BALDA et al., 2008). E várias outras citações.   

 Enquanto nos seres humanos o PF forma vesículas intraepidérmicas, nos 

cães ele apresenta caráter pustular (SCOTT; MILLER; GRIFFIN, 2001).  

 

2.3 Etiopatogenia 

 

É sabido que na fisiopatogenia das doenças autoimunes, os anticorpos ou 

linfócitos ativados são conduzidos contra as células do próprio organismo (BALDA et 

al., 2008). A dermatose causada pelo PF é caracterizada por produzir anticorpos 

(autoanticorpos) contra componentes que são responsáveis pela adesão intercelular 

das células epidérmicas os desmossomos. Estes são responsáveis pela adesão 

intracelular das células do epitélio e os hemidesmossomos, que ligam os 

queratinócitos epidérmicos profundos (BALDA et al., 2008; SCOTT et al., 2001).  
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O principal antígeno é uma glicoproteína, denominada de desmogleína I 

(SCOTT et al., 1996). Que pertence ao grupo caderinas, a qual compõem as 

moléculas de adesão.  

Logo após a ligação dos autoanticorpos com os antígenos do PF ocorre 

acantólise - perda da união entre as células epidérmicas ocorrendo mais em sua 

superfície - formando lacunas intraepidérmicas. Este fato que explica a fragilidade 

das vesículas ou bolhas que, facilmente, são rompidas levando a formação de 

lesões crostosas (SCOTT et al., 2001; BALDA et al., 2008).  A cascata de ativação 

do sistema complemento, em que C3a e C5a são anafilatoxinas degranuladoras de 

mastócitos, que liberam aminas vasoativas, fator quimiotático de eosinófilos e 

neutrófilos, encontrados nas vesículas intradérmicas, que causam as bolhas e 

pústulas (THOMPSON, 1997).  

 

2.4 Sinais Clínicos e Diagnóstico  

 

As lesões cutâneas iniciais produzidas pelo PF são pústulas intradérmicas 

que, por serem demasiadamente frágeis, rapidamente se rompem sendo raramente 

encontradas. Inicialmente, a lesão primária ou secundária é observada em região do 

dorso do focinho, plano nasal, na pele periocular e pavilhões auriculares e virilha. Os 

coxins palmo-plantares também podem ser acometidos por hiperqueratose, a dor e 

prurido são variáveis. O prurido, quando surge, ocorre após as lesões cutâneas. 

Posteriormente, nas lesões secundárias são observados colaretes epidérmicos, 

alopecia, eritema, escamas, erosões superficiais e crostas (BALDA et al., 2008.; 

SCOTT, MULLER E KIRK, 1996). Conforme ocorre a evolução da doença, as lesões 

podem variar de multifocal a generalizada, podendo levar o paciente a apresentar 

uma eventual piodermite bacteriana secundária, linfadenomegalia, edema do 

membro, febre, anorexia e depressão, simultaneamente (SCOTT, MULLER E KIRK, 

1996).  

O diagnóstico se baseia nos dados da anamnese pois o PF é uma doença 

cujos sinais não são específicos, sendo necessário fazer uma somatória de fatos 

para se chegar a um diagnóstico preciso. É de suma importância saber o histórico 

clínico, bem como fazer uma minuciosa avaliação dermatológica identificando a 

localização e tipo das lesões. Também é muito importante fazer o diagnóstico 

diferencial em relação a outras afecções, entre elas folicutite bacteriana e a 
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dermatofitose pustular superficial, leishmaniose, lúpus eritematoso, famacodermias, 

idiopático, linfoma epiteliotrópico, adenite sebácea, dermatose responsiva ao zinco, 

pênfigo eritematoso e impetigo bolhoso (BARBOSA et al., 2012; SCOTT, MILLER & 

GRIFFIN, 2001).   

 De acordo com Scott (2001), os exames laboratoriais tais como citologia e 

histopatológico são os mais indicados. Para fechar precisamente o diagnóstico e 

possibilitar, assim, um adequado tratamento terapêutico para que se propicie melhor 

prognóstico do animal. 

No exame de citologia é possível visualizar a presença de células 

acantolíticas, margeadas por neutrófilos. Já no histopatológico se pode observar 

acantólise sub-corneal ou intergranulosa, que resulta em descolamento epidérmico e 

formação vesicular (GROSS et al., 2005). Sendo este exame o de eleição para o 

diagnóstico, devido à exatidão e custo benefício (BALDA et al., 2008; SCOTT, 

MILLER & GRIFFIN, 2001). 

Os métodos de imunofluorescência direta e indireta e imunoistoquímica são 

exames complementares para o diagnóstico, porém são pouco empregados, na 

dermatologia veterinária, face aos custos e à técnica trabalhosa (BALDA et al., 

2008). 

 

2.5 Tratamento 

 

No tratamento do PF não se esquecer das doenças consideradas 

oportunistas como as infecções cutâneas secundárias, sendo necessário durante o 

período de tratamento o uso de antibioticoterapias, tais como: cefalexina ou 

amoxicilina associada ao clavulanato, xampu para remoção das crostas, de 

preferência antisséptico. Além disso, também pode-se ter efeitos colaterais devido 

ao uso da altas doses de hormônio esteroides.  

A exposição aos raios ultravioletas do sol pode potencializar a doença. 

Observando que as lesões de pele podem piorar no verão e melhorar no inverno, 

devido à radiação ultravioleta B (UVB), que resulta em acantólise epidérmica 

aumentada. Conforme Barbosa et al. (2012), o uso de filtros solares com fatores 

acima de 15 fps, também é essencial. A Vitamina E e os ácidos graxos podem ser 

benéficos para alguns pacientes durante o tratamento. 
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Os exames de rotina devem ser realizados devido aos riscos e efeitos 

colaterais das medicações imunossupressoras, além das infecções secundárias 

nestes órgãos, sendo eles: hemograma, função renal, hepática e urinálise. 

O tratamento medicamentoso para enfermidades deve ser feito de modo 

ininterrupto e tem dois objetivos: supressão dos sinais cutâneos e a manutenção da 

remissão clínica, já que a cura completa da doença é dificilmente obtida pelos 

tratamentos disponíveis atualmente (BALDA et al., 2008; BARBOSA et al., 2012).  

De acordo com Balda (2008), a dosagem imunossupressora comumente 

utilizada é prednisona de 1-2mg/kg diariamente, até eventual melhora do quadro 

lesional, e então inicia-se a redução gradual do esteroide, sempre tentando obter a 

menor dose e o maior intervalo posológico possível.  Em casos refratários, faz-se 

necessário a utilização de uma terapia que é a associação do glicocorticoide com a 

droga citostática, sendo esta de eleição a azatioprina na dose de 1,5-2,5mh/kg/ 

diariamente, cujo resultado observado é uma potencialização dos efeitos anti-

inflamatórios e imunossupressores dos glicocorticoides, podendo também reduzir a 

dose de forma significativa, minimizando, assim, os possíveis efeitos adversos 

durante o período de tratamento. Depois da associação da prednisona e a 

azatioprina, o paciente deve começar a apresentar melhoras e se pode iniciar a 

redução da dose gradual e aumento posológico, intercalando o uso da medicação. 

 

2.6 Prognóstico 

 

O prognóstico do PF pode variar de reservado a bom, dependendo muito se 

o diagnóstico for precoce, a terapia for adequada e, juntamente, ocorrer dedicação 

do proprietário em um tratamento ininterrupto.  Devido às complicações causadas 

pelas terapias imunossupressoras, que ocorrem por uso prolongado, o tratamento 

deve ser feito com muita cautela, fazendo-se necessária a avaliação dos exames 

complementares rotineiramente. Outras complicações potenciais nesta terapia 

podem levar a infecção bacteriana, a dermatofitose ou a demodicose induzidas pela 

imunossupressão (SCOTT, MULLER E KIRK,1996).  
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3 RELATO DE CASO 

 

Durante o período 15 de março de 2011 até o dia 28 de novembro de 2012, 

foi atendido no Centro Médico Veterinário (UNIMONTE -SANTOS -SP), um cão, 

SRD, macho, pesando 13,6kg, orquiectomizado com três anos de idade, cujo 

histórico de alimentação envolve base de comida caseira. O animal apresentava 

hiporexia, secreção ocular bilateral há dois meses, tremores musculares durante a 

noite e prurido intenso. O proprietário relata ter levado a outros veterinários, mas não 

obteve um diagnóstico preciso e nem tratamento com sucesso. Durante a avaliação 

dos sinais clínicos foi observada a temperatura de 40°C, alopecia bilateral periocular, 

despigmentação de face interna de plano nasal, membros pélvicos com crostas 

melicéricas, edema em região inguinal bilateral com sinal de Godet positivo, 

presença de exsudato em bolsa escrotal, pústulas e ulcerações crostosas com 

sangramento nos coxins palmo-plantares. Não houve alterações com relevância 

clínica nos demais sistemas avaliados. 

 Diante do histórico clínico e das distribuições das lesões, as suspeitas de 

diagnóstico variavam entre leishmaniose, pênfigo foliáceo, síndrome hepatocutânea 

e reação farmacodérmica.  No primeiro momento foi prescrita a cefalexina, dose de 

30mg/kg BID, durante 21 dias. 

O retorno do paciente era realizado a cada vinte dias, sendo os exames 

solicitados a cada três meses para avaliação geral do paciente, devido aos riscos e 

efeitos colaterais das medicações imunossupressoras.  

Os exames complementares solicitados na primeira consulta foram: 

hemograma completo, perfil metabólico, sorologia para leishmaniose e 

histopatológico. As amostras retiradas para o exame histopatológico foram feitas por 

meio de punch dermatológico n°4, armazenadas em solução de formol a 10% sendo 

estes: dois fragmentos de coxim plantar, um da bolsa escrotal e um da região 

perianal. 

Os materiais coletados a serem analisados foram encaminhados ao 

Laboratório Veterinário Anclivet de Santos - SP, cujo resultado dos exames 

complementares apresentou as seguintes alterações: hemograma: hematócrito 30%, 

leucocitose 34.300/mm³, neutrofilia 30.184mm³, segmentação 29.847mm³, 141,0 

U.I/L de F.A. O teste de sorologia deu não reagente para Leishmaniose e no 
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histopatológico o laudo definiu o diagnóstico de Dermatite autoimune compatível 

com PF.    

O tratamento inicial preconizado para terapia imunossupressora com dose 

de “ataque” utilizou a prednisona de 2mg/kg/diariamente, até eventual melhora dos 

sinais clínicos e novas recomendações do médico veterinário, dando continuidade 

ao uso da cefalexina até completar 21 dias. 

Na avaliação clínica, após o tratamento, o paciente apresentou poliúria e 

polidpsia, porém com melhoras significativas, tais como: aumento do apetite, 

ausência de edema em região inguinal, cicatrização em coxins palmo-plantares. O 

proprietário foi orientado a estender o uso da prednisona com a mesma dose 

prescrita anteriormente e introduzir ao tratamento uma cápsula de Combiron Fólico 

diariamente, devido o quadro de anemia.  

Depois de ter realizado o tratamento com dose de “ataque” durante um mês, 

iniciou-se a redução gradual do esteroide, na dose de 1,06mg/kg/diariamente, por 

um mês, neste período de tratamento foram observadas melhoras, porém após uma 

nova redução da dose para 0.8mg/kg/diariamente, o paciente apresentou 

descamação e eritema no abdome, feridas com ulcerações em coxins palmo-

plantares e pelame de coloração opaca. Mediante ao quadro clínico apresentado, o 

proprietário foi orientado a administrar a dose anterior de 1,06mg/kg/diariamente, por 

um mês, e também foi prescrito um xampu a base de clorexidine 2,5% com glicerina, 

para dar um banho a cada três dias.  

Após um mês, o proprietário relatou que o paciente obteve pouca melhora 

em lesões cutâneas e ocorreu o surgimento de feridas nas orelhas. Nos sinais 

clínicos se observou eritema e processo de descamação em coxins palmo-plantares. 

Visto que somente o uso da prednisona não obteria bons resultados, optou-se então 

pela associação da azatioprina na dose de 1,33mg/kg/diariamente e deu-se 

continuidade com a prednisona na dose de 1,06mg/kg/diariamente.  

Após vinte dias com associação da prednisona e azatioprina notou-se 

evidente involução das lesões, mas ainda com discreta ulceração em coxins palmo-

plantares, eritema em abdome e região perianal com discreta descamação. Nos 

exames solicitados foram observados os seguintes resultados: hematócrito 37%, 

linfopenia 440mm³, lipemia+,  hiperproteinemia 9,2g/dl, bioquímico: 489,0 U.I/L de 

FA. O proprietário orientado a continuar com a medicação prescrita anteriormente. 
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Após três meses de tratamento, o paciente apresentou melhoras 

significativas, dando início a uma redução gradual da dose e o aumento no intervalo 

posológico da prednisona para 0.8mg/kg/diariamente, e  azatioprina na dose de 

1,33mg/kg/diariamente dando continuidade com o Comboiron e o xampu 

medicamentoso. 

Depois de dois meses de tratamento, o paciente continuou apresentando 

melhoras. No exame físico, foi notório o ganho de peso do paciente entre o intervalo 

de seis meses, uma vez que apresentou peso de 18,8Kg. Nos sinais clínicos, nos 

coxins palmo-plantares visualizou-se uma discreta ulceração. Já no exame 

complementar o hemograma apresentou hematócrito 41%, linfopenia 645mm³, 

hiperproteinemia 8,6g/dl, bioquímico: 248,0 U.I/L de F.A, perfil metabólico: colesterol 

294,0mg/dl. Devido ao ganho de peso e aumento do colesterol, o paciente passou a 

comer ração Obesity da Royal Canin 215mg por dia, cuja intenção é fazê-lo chegar 

aos 12 kg e fazer redução da dose de prednisona para 0,4mg/Kg/diariamente e 

azatioprina continuar na dose de 1,33mg/kg/diariamente. 

Em retorno após um mês, o paciente surge pesando 19 kg, o proprietário 

relata que por conta própria alterou a dose da prednisona para dose de 

0.8mg/kg/diarimente, pois observou que com a dose anterior o paciente começou a 

apresentar lesões em pele, relata também sobre poliúria e polidpsia.  De imediato foi 

solicitado uma ultrassonografia devido a suspeita de hiperadrenocorticismo 

iatrogênico e obesidade. Também foram solicitados os demais exames, hemograma 

completo, perfil metabólico, glicemia e urinálise. No momento se indicou administrar 

0,28mg/Kg/diariamente de prednisona e azatioprina 2,15mg/kg/diariamente. Após 

uma semana, com alteração de dose da prednisona e azatioprina, o paciente 

apresentou melhoras em coxins palmo-plantares e emagreceu 1 kg. Nos exames 

complementares solicitados se observou alterações como: hemograma: neutrofilia 

14476mm³, linfopenia 154mm³. Glicemia 76mg/dl. Urinálise: densidade 1.040, turvo, 

amarelo citrino, PH 6.5, Proteína 1,0g/l, leucócitos 3-6/campo, raras células 

escamosas e de transição.  A ultrassonografia apontou as seguintes alterações: 

vesícula biliar repleta por conteúdo anecóico e paredes delgadas, rins com aumento 

de ecogenicidade corticais sugestivo a glomerulopatias, adrenal direita com 

dimensões reduzidas, vesícula urinária com formação hipercóica medindo em torno 

de 0,3cm (microlitíase) e paredes adelgadas. Mediante os resultados do exame, o 

proprietário foi orientado a continuar o tratamento prescrito anteriormente. 
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Durante o acompanhamento de nove meses com a mesma dose prescrita 

anteriormente, pesando 17,4kg, sinais clínicos observados de distensão abdominal, 

pelagem telangiectasia em região de abdome e poucas lesões em coxim palmo-

plantares. Nos exames complementares observou-se: PAS- 150x150x150 mmHg, 

hemograma com todos os parâmetros normais, glicemia 89mg/dl, bioquímico: 330,0 

U.I/L de FA e lipemia ++, perfil metabólico: triglicerídeos 416mg/dl e lipemia ++. Na 

ultrassonografia acusou discreta hepatomegalia, microlitiase, adrenal esquerdo com 

dimensões reduzidas e bexiga com paredes adelgadas, rins com aumento leve da 

ecogenicidade das corticais sugerindo glomerulopatia. Mediante o resultado dos 

exames foi prescrito ursacol 15mg/kg/diariamente e genfibrozila 130mg BID, ambos 

no prazo de 20 dias e prednisona dose 0,14mg/kg, sendo esta ministrada no 

intervalo de 11 dias, 3 vezes na semana, a partir desta data se reduziu a dose para 

0,07mg/kg, uma vez ao dia, por  uma semana.  

Durante o período de um ano e oito meses, este paciente foi submetido a 

tratamento medicamentoso. No início, o tratamento foi realizado somente com a 

prednisona.  Visto que somente o uso deste não proporcionou melhora desejada do 

quadro clínico, foi então associado à prednisona, o uso da azatioprina. Esta 

combinação proporcionou uma boa resposta ao tratamento, e melhorou também a 

resposta imunológica do paciente. Esta associação permitiu reduzir a dose e 

aumento do intervalo de administração da prednisona.  

Mesmo o paciente sendo exposto a possíveis efeitos colaterais, o uso de 

outras medicações associadas ao tratamento paliativo, obteve um bom resultado e 

concluiu-se como uma ótima opção associar aos tratamentos, pois permite ao 

paciente melhor qualidade de vida e possível aumento da sobrevida. Atualmente, no 

mês de maio de 2016, ao entrar em contato com proprietário para saber maiores 

informações este relatou que o paciente está bem, voltou ao peso normal e até o 

presente momento não apresentou recidivas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre as observações do proprietário e os sinais clínicos no relato de caso, o 

paciente apresentou febre, espasmo muscular, sangramento nos coxins, alopecia ao 

redor do olho esquerdo, crostas melicéricas nos membros inferiores, 

despigmentação na boca, secreção ocular e na bolsa escrotal. De acordo com 

algumas literaturas, a febre é dada como rara e em casos mais severos (Scott 1998), 

porém em outras citações, Scott et al (1996) relatam que pode acontecer e está 

correlacionada a infecções secundárias. Quanto aos espasmos musculares não foi 

encontrado nada na literatura que esteja correlacionado com a patologia e pode, 

possivelmente, ser decorrente de febre (WILLENSE 1998). 

O sangramento nos coxins é um dos principais sinais, sendo observado com 

frequência na literatura, juntamente com o aparecimento de crostas melicéricas, já 

no estágio avançado da doença.  A despigmentação da boca não se apresenta 

como sinal clínico clássico, sendo encontra na literatura como muito rara. 

As secreções oculares e da bolsa escrotal, segundo a literatura, não são 

atribuídas aos sintomas da doença e tratam-se, provavelmente de infecções 

secundárias. 

Foi indicado o uso de cefalexina para tratamento das infecções secundárias, 

fazendo-se necessário o uso do xampu para a retirada da escamação e profilaxia da 

pele. Também foi realizado o exame histopatológico, que confere com a literatura. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Entre as dermatoses autoimunes o PF é a forma mais comum do complexo 

pênfigo em cães. Seu diagnóstico pode ser concluído por meio das alterações 

dermatológicas e exame histopatológico. O tratamento realizado foi feito com a 

associação da azatioprina e a prednisona, sendo aquela a mais indicada, permitindo 

assim a redução da dose de prednisona, conforme a resposta apresentada pelo 

paciente. É de fundamental importância a precocidade do diagnóstico e tratamento 

para maior êxito em prognóstico do paciente. 
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