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 A dermatite acral por lambedura, também referenciada como granuloma 
por lambedura (SCOTT et al., 1996), caracteriza-se por auto-traumatismo em 
uma área focal, notadamente nas extremidades distais dorsais dos membros 
(RONDELLI, 2012). O processo de lambedura compulsiva resulta em perda de 
pelos, lesão eritematosa e firme, de dimensões variadas, muitas vezes ulcera-
da, localizadas nas regiões distais dos membros, geralmente acompanhada 
de piodermite bacteriana secundária (MEDLEAU & HNILICA, 2006).
 Cães de raças grandes são mais comumente acometidos, com destaque 
para o Doberman, o Dogue Alemão, o Pastor Alemão, o Labrador Retriever, o 
Setter Irlandês, o Boxer e o Mastim Napolitano, embora também ocorra em 
cães sem definição racial (MEDLEAU & HNILICA, 2006; GROSS et al., 2009).
Há fatores psicogênicos descritos na manifestação desta síndrome, quando 
excluídas outras causas-base, como os complexos alérgicos, as doenças 
fúngicas e bacterianas, a demodiciose, doenças articulares pré-existentes e as 
artrites. Assim, situações de estresse, aborrecimentos, solidão e a ansiedade 
da separação podem desencadear o ato de coçar-lamber, que culmina no 
trauma (SCOTT et al., 1996; GROSS et al., 2009). A avaliação histopatológica, 
que propicia a exclusão de outras doenças visivelmente semelhantes, 
evidencia os aspectos de dermatite crônica hiperplásica por trauma repetido 
(MEDLEAU & HNILICA, 2006; GROSS et al., 2009).
 O diagnóstico da dermatite acral por lambedura é estabelecido pela 

história clínica, pela observação das lesões características e pela exclusão de 
diagnósticos diferenciais anteriormente mencionados (RONDELLI, 2012). 
 O tratamento sugerido na literatura é multidisciplinar, de modo que 
o impedimento do ato de lamber a lesão, a administração de calmantes 
fitoterápicos, de antidepressivos tricíclicos ou de bloqueadores de endorfina, 
corticoterapia tópica e/ou sistêmica, assim como a remoção cirúrgica 
ou a criocirurgia são indicados (SCOTT et al., 1996; MEDLEAU & HNILICA, 
2006; RONDELLI, 2012). Outro aspecto importante, que deve ser unido ao 
tratamento sistêmico, tópico e /ou cirúrgico visa detectar e posteriormente 
instruir o proprietário sobre possíveis desencadeantes, na tentativa de 
identificar e remover a causa promotora da lambedura do membro, como 
propiciar atividades físicas para o cão (caminhadas), estimular o convívio 
social e tornar o ambiente em que o animal vive o mais agradável possível 
(SCOTT et al., 1996). 
 A terapia tópica tem sucesso limitado no tratamento da dermatite 
acral, pois, por muitas vezes, a tentativa de administrar produtos tópicos é 
estressante para o cão ou porque a presença destes estimula a lambedura. 
Sendo assim, relatamos um caso de dermatite acral por lambedura em um 
cão, tratado com o creme cicatrizante PSK System® (Pet Society), avaliado 
antes e após o tratamento por meio da histopatologia das lesões antes e 
após o tratamento proposto.

INTRODUÇÃO

 Foi atendido no Hospital Veterinário da FCAV/Unesp/Jaboticabal-SP 
um cão sem definição racial,  macho, castrado, de 7 anos e 8 kg, que residia 
em um abrigo de cães na cidade de Jaboticabal. Este cão ficava confinado 
em um canil durante a maior parte do dia, sendo solto em um solário em 
alguns horários apenas para banhos de sol e caminhadas. O cão apresentava 
comportamento agitado e ansioso, sendo agravado pelo fato de ficar 
confinado e apresentar-se em um local onde havia um número grande 
de outros cães. Ao exame clínico, foram constatadas lesões alopécicas e 
eritematosas em extremidade dos membros torácicos e pélvicos, em região 

de metacarpo e metatarso, indicando lesões por auto-traumatismo induzido 
por lambedura, e ademais, o cão apresentava histórico de piodermites 
superficiais sucessivas.
 O protocolo de tratamento baseou-se no uso do creme cicatrizante 
PSK System® (Pet Society) como única modalidade de tratamento, 
recomendando-se a administração direta nos locais de lesão a cada 12 horas, 
por 30 dias ou até a resolução do quadro. O creme em questão apresenta em 
suas propriedades óleo de calêndula, extrato de aloe vera, extrato de confrei, 
D-pantenol e benzoato de denatônio.

RELATO DE CASO

RESUMO
 A dermatite acral por lambedura é uma síndrome relativamente comum em pequenos animais, principalmente em cães agitados, estressados e ansiosos, 
caracterizada por auto-traumatismo em áreas focais, principalmente em extremidades de membros, causando a formação de lesões eritematosas, alopécicas e com 
formato oval. A análise histopatológica a partir de biopsias cutâneas auxilia na confirmação das alterações morfológicas, diferenciando de neoplasias, dermatofitose 
e outros granulomas de origem infecciosa. O tratamento é direcionado à causa-base, e a terapia tópica representa uma etapa importante na cicatrização e no 
restabelecimento da integridade da pele, embora tenha sucesso limitado, uma vez que a tentativa de administrar produtos tópicos pode ser estressante para o 
cão ou porque a presença destes estimula a lambedura. Assim, objetivamos avaliar a eficácia do creme PSK System® (Pet Society) no controle da dermatite acral, 
por meio da avaliação histopatológica das amostras de pele de um cão, antes e 60 dias após o tratamento. Observou-se melhora clínica em 60 dias de tratamento, 
sendo necessária a manutenção do tratamento por mais 30 dias além do recomendado inicialmente. Na avaliação histopatológica pós-tratamento houve alterações 
positivas no animal em questão. Comparando os dois momentos de avaliação, houve melhora em relação à descrição da epiderme, ao infiltrado inflamatório e às 
alterações nas glândulas sebáceas. O creme avaliado neste estudo mostrou-se eficaz na correção da lesão induzida por auto-traumatismo e na recuperação da 
integridade da pele do local da lesão em um cão.
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 O animal foi reavaliado após 30 dias de tratamento, porém os aspectos das 
lesões não apresentavam melhora clínica expressiva, pois ainda apresentavam-
se extremamente eritematosas e não havia cicatrização evidente, assim sendo, o 
uso do creme por mais 30 dias foi recomentado, quando o paciente foi reavaliado 
e constatada a melhora do quadro.  Nesta etapa, não havia mais o interesse do 
cão em lamber os membros, melhorando assim a condição das lesões que não 
se apresentavam eritematosas ou escoriadas. A pele mostrava-se hidratada, sem 
crostas, a cicatrização da lesão era evidente e já apresentava crescimento piloso 
ao redor e sobre maior parte da lesão (figura 1).
 Na análise histopatológica pré-tratamento, o diagnóstico firmado foi de 
dermatite perivascular crônica com fibrose e ulceração traumática da epiderme. 
Havia deposição hiperplásica irregular de epiderme com deposição de fibrina, 
infiltração de neutrófilos e colonização por bactérias cocoides, hiperqueratose 
infundibular discreta e obliteração de glândulas sebáceas por fibrina. Após o 
tratamento, os resultados obtidos pela histopatologia revelaram pele exibindo 
hiperqueratose epidermal leve, com espessura normal da epiderme, não havia 
hiperqueratose folicular, notava-se a ausência de infiltrado inflamatório na 
derme e as glândulas sebáceas estavam livres de alterações patológicas. Pode-
se observar que as modificações mais importantes ocorreram na correção da 
inflamação inicialmente presente, no restabelecimento da morfologia normal da 
epiderme e das glândulas sebáceas, e na eliminação da piodermite. 

 As avaliações clínica e histopatológica do paciente do caso em questão 
sugerem a eficácia do produto no processo de cicatrização das lesões por 
lambedura, por conter princípios ativos com ação anti-inflamatória não esteroidal 
(óleo de calêndula, extrato de confrei e extrato de aloe vera), componentes 
hidratantes (D-pantenol), umectante (glicerina), emolientes (óleo de semente de 
uva), além de conter o benzoato de denatônio, um princípio que oferece sabor 
amargo quando o produto é ingerido, e representa uma tentativa de repelir o ato 
de lambedura, que foi satisfatoriamente observada no caso em tela.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 2. (A) Observam-se hiperplasia irregular da epiderme, 
ortoqueratose compacta, assim como a compactação da camada córnea 
da epiderme. (B) Destaca-se a proliferação de tecido conjuntivo fibroso 
na derme superficial com orientação perpendicular à epiderme das fibras 
de colágeno (típico do trauma repetido).
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Figura 1. Cão SRD, Macho, 7 anos, com dermatite acral em porção distal 
do membro torácico em região de metacarpo, antes (A) e 60 dias após 
o tratamento (B) com o creme cicatrizante PSK System® (Pet Society). 
Observa-se, macroscopicamente, melhora em relação à inflamação e 
infecção associadas. Jaboticabal, 2015.
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CONCLUSÕES
No caso ora relatado, destacamos que o creme cicatrizante PSK System® 
(Pet Society) foi eficaz no processo de cicatrização das lesões provocadas 
por lambedura repetida.
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 A pele do paciente foi fotografada no momento do atendimento inicial 
e nos retornos programados para se comparar os aspectos clínicos iniciais 
e finais. Ademais, foram coletadas amostras de pele, por meio de biopsia 
incisional com punch de 6 mm, antes do início do tratamento e 60 dias 
após o tratamento, denominando-se as amostras de pré-tratamento e pós-
tratamento, respectivamente. Para tal, cloridrato de tramadol (3 mg/kg, 
IM) foi administrado como analgésico e anestesia local com lidocaína sem 
vasoconstritor foi realizada no local da incisão. A dermorrafia foi feita com 
fio monofilamentar sintético não absorvível (nylon 3-0) e sutura padrão Wolf, 
que foi removida após 10 dias. As amostras biopsiadas foram conservadas em 

formol tamponado e encaminhadas ao laboratório de patologia veterinária 
Werner e Werner, em Curitiba-PR, para consequente avaliação histopatológica. 
Nesta etapa, foram analisados os seguintes parâmetros: espessura da epiderme, 
aspectos da camada córnea, presença de hiperqueratose folicular, presença de 
infiltrado inflamatório, aspectos das glândulas sebáceas e coloração PAS para 
identificação de fungos.
 Este estudo foi submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) 
da Faculdade de Agrárias e Veterinárias da Unesp, câmpus de Jaboticabal-SP e 
aprovado sob o protocolo n° 01345/14. O responsável pelo cão selecionado foi 
esclarecido e assinou um termo de livre e esclarecido consentimento.
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