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A descamação superficial cutânea, marcada pela presença de escamas 
(micáceas, foliáceas ou furfuráceas), ou de placas descamativas, é um distúrbio 
da ceratinização, resultante do desequilíbrio entre o processo de morte e de 
renovação celulares. Quando tal alteração ocorre, nota-se que a espessura 
epidérmica muda e a esfoliação do estrato córneo, normalmente imperceptível, 
torna-se óbvia (SCOTT et al., 1996).
 Os defeitos da ceratinização podem ser congênitos, a exemplo da Seborreia 
Primária, ou adquiridos (SCOTT et al., 1996). Estes últimos podem ocorrer 
associados a: processos alérgicos, tais como a dermatite alérgica a picada 
de ectoparasita, dermatite trofoalérgica, atopia; doenças parasitárias, como 
a escabiose e a demodiciose; desnutrição; alterações endócrinas, como o 
hipotireoidismo e o hipercortisolismo; piodermite e malasseziose secundárias 
(MEDLEAU & HNILICA, 2006). 
 Cães portadores de distúrbios descamativos cutâneos apresentam, além da 
descamação, formação de crostas, ressecamento ou oleosidade e engorduramento 
da pele e do pelame. Podem ocorrer alopecia, eritema e prurido em graus variados 
(GROSS et al., 2009).
 As raças mais acometidas por esta alteração são Cocker Spaniel, Springer 
Spaniel, Basset Hound, Sharpei, Doberman, Setter Irlandês, Pastor Alemão, 
Schnauzer, West Highland White Terrier e Dachshund (SCOTT et al., 1996; GROSS et 

al., 2009), além de outros.
 Por ser um sinal clínico consequente, é necessário que os diagnósticos 
diferenciais sejam considerados para que a causa-base seja corrigida, sempre que 
possível. A descamação em si é, em geral, observada pelos proprietários e consiste, 
portanto, em uma queixa comum na rotina clínica. 
O exame clínico e a histopatologia confirmam a alteração e auxiliam na 
identificação de fatores adjuvantes ao processo (RONDELLI, 2012). A identificação 
histopatológica da hiperceratose, paraceratose, ortoceratose e acantose sugerem 
distúrbios de ceratinização (GROSS et al., 2009).
 O tratamento é direcionado à causa-base e, comumente, é multissistêmico 
e inclui o tratamento da piodermite e malasseziose secundárias, oferta de dieta 
de alta qualidade e rica em ácidos graxos, suplementação de vitaminas E e/ou A, 
tratamento do prurido, quando houver, com anti-histamínicos, corticosteroides e/
ou ciclosporina (SCOTT et al., 1996; MEDLEAU & HNILICA, 2006; RONDELLI, 2012). 
 A terapia tópica é importante para restabelecer o equilíbrio da epiderme e 
deve ser realizada com xampus emolientes, dentre outros produtos disponíveis no 
mercado. Neste âmbito, objetivamos, com este estudo, avaliar a eficácia clínica do 
xampu Skin Balance® (Pet Society) no controle da seborreia, por meio da avaliação 
histopatológica das amostras de pele dos cães incluídos, antes e 30 após o início 
do tratamento.

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. Os proprietários dos cães selecionados 
foram esclarecidos e assinaram um termo de livre e esclarecido consentimento.
 Foram incluídos 14 cães com história clínica sugestiva de descamação 
(seborreia), advindos da rotina dos Serviços de Clínica Médica de Pequenos 
Animais e de Dermatologia do Hospital Veterinário “Governador Laudo Natel”, da 
Faculdade de Agrárias e Veterinárias da Unesp, câmpus de Jaboticabal-SP.
 A pele dos cães foi fotografada no momento do atendimento inicial e nos 
retornos programados para se comparar os aspectos inicial e final. Ademais, 
foram coletadas amostras de pele, por meio de biopsia incisional com punch de 
6 mm, antes do início do tratamento e, em média, após 30 dias, 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. Rifamicina tópica spray foi prescrita no local da incisão, 
a cada 12 horas, até a retirada da sutura, que ocorreu após 10 dias. 

A terapia tópica foi instituída por banhos com o xampu Skin Balance® (Pet 
Society), cuja composição é água, lauril éter sulfosuccinato de sódio, cocoamidopropil 
betaína, cocoanfoacetato de sódio, dietanolamina ácido graxo de coco, D-pantenol, 
oligossacarídeos da flor da figueira da índia, extrato de Spiraea ulmaria, conservante 
e fragrância. Foram recomendados banhos a cada sete dias, respeitando-se o 
período de ação do produto de 10 minutos e posterior enxágue adequado, sob a 
responsabilidade do proprietário. Avaliações clínicas foram realizadas, em média, 30 
dias após o início do tratamento.
 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.
 Os resultados foram analisados descritivamente, através da comparação dos 
aspectos histopatológicos da pele antes e após o tratamento, assim como da evolução 
clínica dos pacientes.
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RESUMO
 A descamação superficial cutânea é um distúrbio da ceratinização em que ocorrem alterações na espessura epidérmica e na esfoliação da camada córnea, que 
se torna óbvia nestes processos. A seborreia está relacionada a diversos processos patológicos da pele, primários ou secundários a processos alérgicos, infecciosos 
e hormonais, dentre outros. A histopatologia auxilia na confirmação das alterações morfológicas e na identificação de fatores adjuvantes ao processo. O tratamento 
é direcionado à causa-base, e a terapia tópica representa uma modalidade importante para restabelecer o equilíbrio da epiderme. Assim, objetivamos avaliar a 
eficácia clínica do xampu Skin Balance® (Pet Society) no controle da seborreia, por meio da avaliação histopatológica das amostras de pele de cães (n=14), antes 
e 30 após o tratamento. Observou-se melhora clínica em 11 casos, não houve melhora significativa em um, e houve piora em outros dois casos. Na avaliação 
histopatológica pós-tratamento, houve alterações positivas em 10 casos, a manutenção do quadro clínico em um e agravamento em três casos.  Comparando 
os dois momentos de avaliação, houve dinamismo na descrição microscópica da epiderme, nos aspectos da camada córnea, hiperqueratose folicular, infiltrado 
inflamatório e nas características das glândulas sebáceas. A alteração mais marcante foi à correção do infiltrado inflamatório em 50% casos (n=7), sendo que 
em quatro, a terapia tópica foi utilizada unicamente. O xampu avaliado neste estudo mostrou-se eficaz na correção da descamação cutânea, na recuperação da 
hidratação cutânea e no controle da inflamação presente em cães acometidos por seborreia.
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Dos 14 cães incluídos neste estudo, a idade média foi de 88,9 meses (ou de 7,4 
anos) e peso médio de 20,7kg (7 a 55 kg). Dez eram fêmeas (71,4%) e 4, machos 
(28,5%). Dez eram cães sem definição racial (71,4%) e quatro com raças definidas 
(28,5%), sendo um exemplar de cada uma das raças: Labrador, Poodle, Dachshund 
e Border Collie.
 Em todos os casos, a queixa principal era descamação, e foi considerada como 
fator de inclusão no estudo, de modo que em 11 cães a seborreia era do tipo seca 
(78,6%) e em três, oleosa (21,4%). Com relação aos sinais clínicos dermatológicos 
observados, a descamação foi classificada como leve em 42,8% dos casos (n=6), 
moderada em 35,7% (n=5) e intensa em 21,4% (n=3). Prurido foi relatado em 
quatro casos (28,5%), especialmente nas áreas mais afetadas pela descamação, 
como dorso, região sacral e membros, de intensidade variada. Dentre os demais 
sinais, foram observados: hiperqueratose/paquidermia (28,5%; n=4), hipotricose/
alopecia (42,8%; n=6), untuosidade exagerada do pelame (21,4%; n=3), eritema 
(14,2%; n=2) e hiperpigmentação (7,1%; n=1). Otite externa mista e piodermite 
foram identificadas em um (7,1%) e quatro casos (28,5%), respectivamente.
 Tratamento adjuvante para controle do prurido nos quatro casos mencionados 
anteriormente, foi necessário. Nestas ocasiões, foram utilizados: um anti-histamínico 
(cetirizina 0,5 mg/kg, VO, a cada 24 horas por 30 dias ou fexofenadina 18 mg/kg, VO, 
a cada 24 horas por 30 dias) e prednisona (0,5 a 1 mg/kg, VO, a cada 24 horas de 15 
a 30 dias). Em três destes casos, a suspeita diagnóstica era de Dermatite Atópica e, 
no outro, de Dermatite Alérgica a Picada de Ectoparasitas. No entanto, não foram 
utilizados outros fármacos que pudessem comprometer os resultados, mesmo nos 
casos em que havia piodermite secundária evidente no exame clínico.

 Quanto à evolução clínica, avaliada subjetivamente pelo mesmo clínico com 
experiência em atendimento em dermatologia de pequenos animais, houve 
melhora em 11 casos, não houve melhora significativa em um caso e houve piora 
em outros 2 casos. Nos casos em que houve melhora, os sinais clínicos observados 
inicialmente foram parcial ou completamente eliminados; houve um único caso 
em que os sinais permaneceram e nos dois casos em que houve piora clínica, 
houve a manifestação de outros sinais, diferentes dos iniciais, como a presença 
de pústulas, indicando piodermite, prurido e até aumento na intensidade da 
descamação. Já na avaliação histopatológica pós-tratamento, a comparação dos 
critérios avaliados revelou alterações positivas em 10 casos, a manutenção do 
quadro clínico em um e agravamento em três casos. Percebe-se que a avaliação 
histopatológica apresentou resultados condizentes com a progressão clínica 
dos casos. Acreditamos que, nestes casos, possa ter ocorrido falha na execução 
do tratamento sugerido, uma vez que era de responsabilidade do proprietário. 
Ademais, nenhum destes cães recebeu corticoterapia ou outro tratamento 
adjuvante, embora a suspeita clínica de dois deles fosse de Dermatite Atópica. Por 
estes motivos, a terapia tópica, per se, não foi suficiente para controlar a progressão 
do quadro clínico.
 O diagnóstico histopatológico, estabelecido na observação das amostras 
coletadas antes do início do tratamento, foi estabelecido como: Dermatite 
perivascular superficial com hiperqueratose (seborreia) epidermal e/ou folicular 
em sete amostras (50%), Dermatite perivascular superficial em três amostras 
(7,1%), Hiperqueratose (seborreia) epidermal e/ou folicular em uma amostra (7,1%) 
e Dermatite perivascular superficial com hiperqueratose (seborreia) epidermal 
e/ou folicular e com piodermite superficial em uma amostra (7,1%), Nesta 
ocasião, pele essencialmente normal foi descrita em duas amostras (14,2%). Nas 

amostras pós-tratamento, os diagnósticos estabelecidos foram: Hiperqueratose 
(seborreia) epidermal e/ou folicular em sete casos (50%), Dermatite perivascular 
superficial com hiperqueratose (seborreia) epidermal e/ou folicular em quatro 
amostras (28,5%), Dermatite perivascular superficial em uma amostra (7,1%) e 
Dermatite perivascular superficial com piodermite em uma amostra (7,1%). Pele 
essencialmente normal foi identificada em uma amostra (7,1%), entretanto, não 
fora obtida dos mesmos cães em que a mesma condição foi observada pré-
tratamento. Tratava-se de um cão cujo diagnóstico inicial havia sido de Dermatite 
perivascular superficial com hiperqueratose (seborreia) epidermal e/ou folicular. 
Ressalta-se que, neste caso, apenas a terapia tópica foi utilizada.
 Comparando os dois momentos de avaliação, houve dinamismo na descrição 
microscópica da epiderme (de espessa para normal) em seis casos (42,8%); nos 
aspectos da camada córnea (de espessa para normal e presença/ausência de 
ortoqueratose) em quatro casos (28,5%); hiperqueratose folicular (de presente 
para ausente) em cinco casos (35,7%); infiltrado inflamatório (de presente para 
ausente) em sete casos (50%) e nas características das glândulas sebáceas (de 
hiperplásicas ou obliteradas para normais) em cinco casos (35,7%). 
 Interessantemente, observamos mais casos em que o tratamento promoveu 
melhora clínica do que agravamento do quadro, evidenciados por meio das 
avaliações histopatológicas. Entre as avaliações pré e pós-tratamento, nos casos 
em que houve melhora, as seguintes modificações foram as mais relevantes: 
Dermatite perivascular superficial para seborreia leve em quatro casos (40%); 
Dermatite perivascular com seborreia para seborreia leve em três casos (30%); 
Dermatite perivascular superficial com seborreia para pele normal em um caso 
(10%). Deste modo, observamos que a terapia tópica promoveu ora a correção 
da hiperqueratose folicular (observada no caso de modificação para pele 
essencialmente normal), ora a correção da dermatite perivascular superficial, 
havendo eliminação do infiltrado inflamatório. Contrariamente à hipótese de 
que o xampu apresentasse efeitos apenas na morfologia das glândulas sebáceas 
e nos aspectos da epiderme e da camada córnea, a modificação observada em 
metade dos casos (n=7) foi à ausência de infiltrado inflamatório pós-tratamento. 
Destes cães, três receberam corticoterapia sistêmica devido ao diagnóstico clínico 
de Dermatite Atópica e à manifestação de prurido intenso, portanto, atribuímos 
este aspecto aos conhecidos efeitos anti-inflamatórios dos corticosteroides. 
Entretanto, não podemos desconsiderar que nos outros quatro casos, o xampu 
também promoveu efeitos anti-inflamatórios locais, uma vez que o xampu 
avaliado apresenta em sua constituição o extrato natural de Spiraea ulmaria, que 
atua na glândula sebácea, modulando sua secreção e possui, ainda, princípios com 
ações anti-inflamatórias, tais como a salicilina, que inspirou, no passado, o nome 
aspirina (VANE. 1971). Há, ainda, componentes com alta ação emoliente, como 
o D-pantenol e os oligossacarídeos da flor da figueira da índia, que estimulam a 
descamação natural da pele, promovendo uma leve esfoliação.

CONCLUSÕES
Por meio das avaliações clínicas e histopatológicas, o xampu avaliado 
neste estudo é um adjuvante eficaz na correção da descamação cutânea, 
na recuperação da hidratação cutânea e no controle da inflamação 
presente em cães acometidos por distúrbios de ceratinização.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1. (A) Cão apresentando descamação cutânea difusa, antes do 
tratamento; (B) Mesmo cão, apresentando melhora clinica após 30 dias 
de tratamento.
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Figura 2. Fotomicrografias de biopsias cutâneas:
(A) hiperceratose epidermal e folicular e (B) infiltrado perivascular.
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