
SÍNDROME DA FRAGILIDADE CUTÂNEA 
ASSOCIADA À DESNUTRIÇÃO EM UM 

GATO: ASPECTOS CLÍNICOS E MANEJO 
NUTRICIONAL – RELATO DE CASO

Prof. Heloísa Justen Moreira de Souza
Professora Patologia e Clínica Cirúrgica da Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro; Responsável pelo Setor de Medicina 
Felina do Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro

Carla Regina Gomes Rodrigues Santos
Mestranda no Programa de Pós-graduação em 

Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro

Este trabalho foi o 1° colocado do

7° Prêmio de Incentivo à Pesquisa



INTRODUÇÃO
A síndrome de fragilidade cutânea (SFC) é uma 

condição rara em gatos que tem origem hereditária ou 
adquirida. A SFC hereditária também denominada astenia 
cutânea ou síndrome de Ehlers-Danlos ocorre devido a 
distúrbios genéticos que levam a alterações na síntese de 
colágeno ou na formação das fibras, que resulta na 
fragilidade da pele (SEQUEIRA et al., 1999; ANDRADE et 
al., 2008). A principal causa da síndrome de fragilidade 
adquirida em gatos é o hiperadrenocorticismo (HAC) 
espontâneo ou iatrogênico (VALENTIN et al., 2014; SILVA & 
FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018). Outras doenças 
graves e debilitantes como a lipidose hepática, a 
colangiohepatite, o colangiocarcinoma, a peritonite 
infecciosa felina, o linfoma e a histoplasmose disseminada 
já foram relacionadas (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 
2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; 
REGNIE & PIERAGGI, 1989).

A SFC adquirida acomete principalmente gatos adultos 
e idosos, e é caracterizada pela presença marcante de 
uma pele delgada, frágil, que rompe com leve manipulação, 
ausência de hiperextensibilidade, alopecia e sem histórico 
pregresso de trauma na pele (DANIEL et al., 2010; 
CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011).

A exata patogenia do desenvolvimento da SFC 
adquirida ainda não foram estabelecida. Na presença do 
HAC acredita-se que a concentração excessiva de 
glicocorticoide endógeno ou exógeno leva à interferência 
na produção de colágeno, assim o desenvolvimento desta 
síndrome (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018; 
VALENTIN et al., 2014). A caquexia secundária a um 
megaesôfago, um grave trauma de face e a desnutrição foi 
diretamente associada ao desenvolvimento da SFC 
adquirida em três gatos. Estes dados enfatizam que a 
anorexia prolongada, o estado de catabolismo e a falta de 
suporte nutricional influenciam negativamente a produção 
de colágeno em alguns gatos que pré- dispostos. (FURIANI 
et al., 2017).

As dermatopatias em cães e gatos podem ser 
resultantes da deficiência, do excesso e do desequilíbrio 
nutricional. O valor proteico da alimentação é fundamental 
para saúde da pele e da pelagem. O pelo é 95% proteína e 
a queratinização da pele requer 25% a 30% do 
requerimento proteico diário do animal. Atualmente as 
dietas comerciais possuem alto valor proteico o que 
diminuiu a frequência desta deficiência alimentar. No 
entanto, a presença de doenças graves que levam ao 
estado de anorexia prolongada e a desnutrição podem 
interferir na manutenção da pele e do pelo (MILLER et al., 
2013). Na Medicina, a desnutrição é um fator fundamental 
na etiopatogenia de uma lesão dermatológica denominada 
úlcera por pressão. Umas das razões para este fato inclui 
a perda proteica da derme e a capacidade diminuída de 
reproduzir novas células como o colágeno. (RUSSELL, 
2000).

Doenças hepáticas e pancreáticas desempenham um 
papel crucial na indução da anorexia prolongada e no 
estado de catabolismo em gatos. A pancreatite pode ser 
subclínica ou apresentar sinais clínicos inespecíficos 
como letargia, anorexia, perda de peso, dor abdominal, 
desidratação, vômito, diarreia, febre e icterícia. O 
diagnóstico é feito através de exames laboratoriais e 
ultrassonográfico. A pancreatite crônica representa dois 
terços dos casos das doenças pancreáticas e só pode ser 
distinguida da pancreatite aguda pelo exame 
histopatológico (STEINER, 2018). Entre as doenças 
hepáticas no gato, a colangiohepatite é uma afecção que 
pode ter caráter agudo ou crônico de origem inflamatória, 
séptica, auto-imune, infecciosa ou parasitária. Os sinais 
clínicos da colangiohepatite são semelhantes aos 
encontrados na pancreatite, sendo a icterícia um sinal 
clínico importante. Os exames laboratoriais e o exame 
ultrassonográfico auxiliam no diagnóstico e manejo 
terapêutico. Entretanto, o diagnóstico definitivo deve ser 
realizado através do exame histopatológico (GRACE, 
2018).

O diagnóstico da SFC adquirida é baseado no histórico, 
dados clínicos e no exame histopatológico da pele. As 
principais alterações encontradas no exame 
histopatológico na coloração Hematoxilina-Eosina (HE) 
são a atrofia epidérmica e  da derme, a atrofia de glândula 
sebácea e o desarranjo das fibras de colágenos (SCHAER 
& GINN, 1999). Na coloração Tricômio de Masson pela 
microscopia óptica nota-se desorganização das fibras 
colágenas as quais podem se apresentar 
morfologicamente normais ou com variação de diâmetro 
(ANDRADE et al., 2008). A intensa variação no diâmetro 
das fibras colágenas é melhor visualizadas pela 
microscopia eletrônica (REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O sucesso terapêutico da SFC adquirida em gatos foi 
descrito em apenas três trabalhos anteriores. Em um gato 
com histórico de polifagia, poliúria, polidpsia e lesões de 
pele com dois meses evolução foi realizado o diagnóstico 
SFC secundária a diabetes mellitus e HAC. O controle 
terapêutico do diabetes mellitus e do HAC ocorreu, 
respectivamente, três e seis meses após o diagnóstico. E 
decorrido 12 meses, o animal não apresentou novas lesões 
de pele (SILVA & FIGHERA, 2018). O uso de 
glicocorticoides por um período de sete semanas para 
tratamento de gengivite e estomatite em um gato levou ao 
desenvolvimento de lacerações na pele que foi associado 
à SFC em virtude do HAC iatrogênico. A reversão do 
quadro clínico com total cicatrização da pele ocorreu nove 
semanas após descontinuar o uso de glicocorticoide e 
manejo clínico e cirúrgico das lesões (McKNIGHT et al., 
2018). Estes resultados enfatizam que o tratamento da 
SFC adquirida ocorre com o controle da doença de base. A 
desnutrição de um gato filhote com privação alimentar foi 
descrito como a causa primária no desenvolvimento da 
SFC. O tratamento neste caso consistiu no suporte 

nutricional com dieta balanceada (FURIANI et al., 2017).
O prognóstico da SFC adquirida em gatos são 

reservado. Na maioria dos casos diagnosticados o exame 
histopatológico é realizado com amostras “post mortem”. 
A gravidade do quadro clínico e nutricional do animal, no 
primeiro atendimento, está diretamente ligada à falha 
terapêutica e a eutanásia. (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et 
al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 
2007; REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
bem-sucedido de tratamento da SFC adquirida associada à 
desnutrição em um gato.

MATERIAL E MÉTODOS
Um felino, fêmea, SRD, castrada com aproximadamente 

cinco anos de idade foi atendida no Hospital Veterinário de 
Pequenos Animais da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, no município de Seropédica, com queixa 
clínica de lesão cutânea há pelo menos 60 dias. O histórico 
relatado foi que o animal vivia em uma colônia com 
aproximadamente outros 50 animais sem 
acompanhamento médico veterinário. Não sofreu trauma 
cutâneo e encontrava-se em estado de anorexia há mais 
de um mês. O tutor informou não utilizar nenhuma 
medicação por via enteral ou parenteral, apenas tentativas 
frustradas de tratamento tópico da ferida com pomada 
antimicrobiana. O animal nunca apresentou quadro 
dermatológico anterior, e negou a presença de poliúria e 
polidpsia.

No exame físico foi constatado que o animal pesava 
3,250 kg, estava em bom estado de consciência, 
entretanto estado nutricional magro. As costelas estavam 
facilmente palpáveis, vértebras lombares evidentes, 
reentrância abdominal pronunciada, asas ilíacas palpáveis, 
compatível com índice de condição corporal (ICC) 2/9. As 
mucosas visíveis apresentavam-se francamente ictéricas. 
O grau de desidratação era de 8%. Não apresentou 
alteração na ausculta cardiopulmonar com frequência 
cardíaca de 180 batimentos por minuto e frequência 
respiratória de 46 movimentos por minuto. Na palpação 
abdominal constatou-se sensibilidade e hepatomegalia. A 
temperatura retal foi de 39.5oC.

Na inspeção cutânea foi observada uma ferida extensa, 
com escasso tecido subcutâneo de coloração amarelada, 
presença de vasos sanguíneos, com dimensões de 13 cm 
comprimento X 5 cm largura na região axilar e torácica 
lateral direita. Outras feridas de dimensões menores com 
aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm largura 
também foram observadas na região de cotovelo e 
abdominal cranial direita. Toda a pele do animal 
apresentava-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil (Figura 1). Diante do histórico pregresso 
e principalmente dos achados clínicos suspeitou-se de 
síndrome de fragilidade cutânea adquirida e doença hepática.

produto que é de 1,63 Kcal/mL. O valor total para a paciente 
foi de aproximadamente 170 mL/dia. Entretanto a 
introdução da alimentação foi feita de forma gradativa 
iniciada com 1\3 do volume total e aumentado de forma 
gradativa a cada 24 horas. Não houve vômitos ou 
resistência do animal que impedisse o aumento do volume 
ofertado. Após quatro dias e estabilização do animal, a 
sonda nasoesogáfica foi substituída por uma sonda 
esofágica com objetivo de aumentar a oferta alimentar e 
melhorar o manejo terapêutico (Figura 3). O alimento 
instituído foi a ração da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A). Inicialmente, a 
ração foi processada para ser administrada via sonda 
esofágica. O animal recebeu alimentação forçada por 32 
dias e permaneceu com a sonda esofágica por um total de 
45 dias. Esta foi removida no momento em que o animal 
passou a ganhar peso alimentando-se por vontade própria. 
A ração terapêutica da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi ofertada por um 
período aproximado de quatro meses até a alta do 
paciente. No decorrer de oito meses após o primeiro 
atendimento, o paciente ganhou um total de 3,780 Kg, ou 
seja atingiu o peso de 7,030 Kg passando de um índice de 
condição corporal 2/9 para um ICC de 7/9 (Figura 4).

DISCUSSÃO
A SFC adquirida em gatos tem sido relacionada a 

doenças debilitantes e a um baixo índice de massa 
corporal. A investigação diagnóstica da maioria dos casos 
é realizada post mortem devido à falha e desistência 
terapêutica (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; REGNIE 
& PIERAGGI, 1989). A principal causa da síndrome de 
fragilidade adquirida em gatos é o HAC espontâneo ou 
iatrogênico (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 
2018). Entretanto neste caso o animal não apresentava 
histórico do uso de corticosteroides, poliúria, polidpsia e 
alterações ultrassonográficas de glândulas adrenais que 
justificassem a suspeita do HAC. Apesar do quadro inicial 
de hiperglicemia persistente, a reversão deste quadro em 
um curto período de tempo, associado à alteração da 
imagem ultrassonográfica do pâncreas, levou a suspeita 
de diabetes mellitus secundária à pancreatite.

Neste presente relato a SFC foi associada à 
desnutrição provocada por um longo período de anorexia 
secundária a presença de uma provável colangiohepatite e 
pancreatite. Mesmo com o resultado dos exames 
laboratoriais evidenciando aumento das enzimas 
hepáticas e as alterações ultrassonográficas compatíveis 
com colangiohepatite e pancreatite o diagnóstico 
etiológico definitivo só poderia ser realizado através do 
exame histopatológico (GRACE, 2018). Na presença das 
graves alterações clínicas o tutor declinou na decisão de 
submeter o animal a um procedimento cirúrgico. E 
também não autorizou a realização do teste para lipase 
pancreática especifica felina. Outras causas infecciosas 
como peritonite infecciosa felina, histoplasmose 
disseminada, e causas de neoplasias hepáticas 
previamente associadas à SFC adquirida foram 
desconsideradas frente à resposta terapêutica do animal e 
total reversão do quadro sem tratamento específico 
(CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; 
TROTMAN et al., 2007; McKNIGHT et al., 2018).

A gravidade do quadro clínico neste presente relato se 
deu pela associação de doenças debilitantes que 
estabeleceram um estado de anorexia prolongado e levou 
a um intenso catabolismo e déficit nutricional. Acredita-se 
que o baixo índice de massa corporal 2/9 do animal, no 
momento do primeiro atendimento, contribuiu de forma 
direta ao desenvolvimento da fragilidade cutânea. A 
hipótese que a falta de ingestão de nutrientes e o 
catabolismo grave influenciam negativamente na 
produção de colágeno o que leva à fragilidade cutânea em 
alguns gatos com predisposição (FURIANI et al., 2017). 
Este é o segundo relato de caso que descreve o sucesso 
terapêutico da SFC adquirida associada à desnutrição em 
gatos.

Apenas com o exame histopatológico da pele não é 
possível diferenciar a SFC adquirida da astenia cutânea, é 
preciso levar em consideração o histórico e apresentação 

clínica do animal. Como no presente relato, a SFC 
adquirida acomete principalmente gatos adultos e idosos, 
apesar ter sido relatada em um gato com apenas três 
meses de idade, e é caracterizada pela presença de uma 
pele visualmente fina e delicada, sem hiperextensibilidade, 
de aspecto frágil (DANIEL et al., 2010; CROSAZ e al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; SILVA & FIGHERA, 2018; 
FURIANI et al., 2017). Já a astenia cutânea acomete gatos 
jovens e é caracterizada pela presença de uma pele frágil 
com hiperextensibilidade associada à dermatopatia 
crônica (SEO et al., 2016).

Na SFC adquirida, as principais alterações 
histopatológicas encontradas são a atrofia epidérmica, 
atrofia dérmica, moderada hiperqueratose ortoqueratótica, 
atrofia de folículo piloso, fibras colágenas finas e 
desorganizadas e paniculite (SILVA & FIGHERA, 2018; 
TROTMAN et al., 2007; DANIEL et al., 2010; FURIANE et al., 
2017; TAMULEVICUS et al., 2011). A atrofia epidérmica e a 
presença de fragmentação e desorganização das fibras 
colágenas foram as principais alterações encontradas 
neste caso. A utilização do corte histológico da pele de um 
gato controle foi de grande importância para fundamentar 
o diagnóstico. O uso deste método comparativo de 
diagnóstico já foi realizado em outros estudos (REGNIE & 
PIERAGGI, 1989; FURIANI et al., 2017; CROSAZ et al., 
2013).

O tratamento realizado teve como objetivo resolver as 
patologias de base, suporte nutricional e manejo da ferida. 
A reversão do quadro metabólico de catabolismo presente 
neste caso rendeu maior atenção uma vez que o suporte 
nutricional, como já descrito auxilia na reversão do quadro 
da SFC adquirida em gatos (FURIANI et al., 2017). O uso de 
sonda para alimentação foi de grande importância para 
iniciar a alimentação após um período prolongado de 
anorexia. Inicialmente a sonda nasoesofágica foi utilizada 
por ser um procedimento não invasivo e não requerer 
anestesia. A sonda nasoesofágica é preferida para a 
introdução da alimentação visto que pacientes em 
anorexia prolongada são clinicamente instáveis 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). O substituto do leite 
materno para gatos da Total Equilíbrio (Total Alimentos 
S/A) foi utilizado pela alta quantidade de Kcal/ml e pela 
facilidade de sua manipulação em sondas menor diâmetro. 
O uso de sonda para alimentação possibilita a reintrodução 
gradativa do alimento e evita síndrome de realimentação, 
como é preconizado em casos de intenso catabolismo 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). Após estabilização do 
animal a sonda nasoesofágica foi substituída por uma 
sonda esofágica que permitiu a administração de um 
maior volume de dieta, além de poder permanecer por um 
período maior até a reversão do quadro de anorexia 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). A ração da Total Equilíbrio 
“Veterinary Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi 
utilizada para alimentação via sonda esofágica e ofertada 
de forma espontânea durante todo tratamento por 
tratar-se de uma ração com proteína de alta absorção, alta 

energia metabolizável, compostos de frutoligossacárideos 
(FOS) e mananoligossacarídeos (MOS) e glutamina que 
favoreceu a reversão do estado de catabolismo do animal. 
Os indivíduos que recebem maior aporte proteico e 
energético cicatrizam melhor e desenvolvem menos 
úlceras por pressão (RUSSELL, 2000).

Existem poucos dados sobre o tempo de cicatrização 
das lesões cutâneas na SFC adquirida, possivelmente pela 
escassez de casos bem-sucedidos (FURIANI et al., 2017; 
SILVA & FIGHERA, 2018). Em um gato com SFC adquirida 
secundária ao hiperadrenocorticismo foi descrito o tempo 
total de cicatrização de pouco mais de quatro meses 
(SILVA & FIGHERA, 2018). E também já foi relatada o uso 
de técnica de cirurgia reconstrutiva como tentativa não 
totalmente sucedida para correção de lesões cutâneas em 
um gato com SFC adquirida (McKNIGHT et al., 2018). 
Neste relato o manejo clínico das lesões cutâneas foi por 
meio de limpeza, medicamento tópicos e proteção para 
diminuir o risco infecções oportunista. O tempo total de 
cicatrização foi de 101 dias a contar do primeiro 
atendimento até a total cicatrização da região acometida. 
Até o presente relato já se passaram nove meses desde o 
diagnóstico e o animal apresenta-se em bom estado 
clínico e nutricional.

CONCLUSÃO
O sucesso terapêutico deste relato incentiva o 

tratamento da síndrome da fragilidade cutânea adquirida 
mesmo diante de seu aparecimento frente a uma grave 
condição clínica. Um bom manejo nutricional é de extrema 
importância em quadros de anorexia prolongada e o uso 
de ração terapêutica com proteína de alta absorção e alto 
valor de energia metabolizável foi fundamental para 
alcançar o bom resultado.
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Tabela 2. Resultado dos exames laboratoriais de um gato 
quatro meses após o sucesso terapêutico da síndrome de 
fragilidade cutânea adquirida.

Figura 1: Gata com 5 anos de idade, SRD, com fragilidade 
cutânea adquirida associada à desnutrição. Nota-se uma 
ferida maior com dimensões de 13 cm comprimento X 5 cm 
de largura, com escasso tecido subcutâneo de coloração 
amarelada, presença de vasos sanguíneos na região axilar 
e torácica lateral direita e outras feridas de dimensões 
menores com aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm 
largura na região de cotovelo e abdominal cranial direita. A 
pele apresenta-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil.

A abordagem de diagnóstica iniciou com a realização 
de exames laboratoriais hematológicos e de bioquímica 
sérica (albumina; alamina aminotransferase – ALT; 
aspartato aminotransferase – AST; fosfatase alcalina – FA; 
gamaglutamiltrasnferase – GGT; bilirrubina total e frações; 
ureia e creatinina; potássio; fósforo; glicemia). Um teste 
ELISA (Idexx Laboratories®) para detecção de anticorpos 
anti-FIV e antígenos do Felv também foi realizado. O animal 
foi submetido ao exame de ultrassonografia abdominal e 
uma biopsia incisional da pele.

Todos os exames executados tiveram meta confirmar a 
SFC e investigar o diagnóstico da doença de base envolvida 
neste caso. Contudo foi levado em consideração as 
principais causas previamente descritas para o diagnóstico 
diferencial.

RESULTADOS
Os exames laboratoriais revelaram uma anemia microcítica 
normocrômica com leucocitose neutrofílica, e o aumento 
na atividade das enzimas ALT, GGT, AST, FA. Uma 
hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia e hipocaliemia 
também estavam presentes (Tabela 1). A glicemia inicial foi 
de 380 mg/dL (referência: 80 a 120 mg/dL) o que levou a 
suspeita de um quadro de diabetes mellitus. O teste ELISA 
para detecção de anticorpos anti-FIV e antígenos do Felv 
foi negativo. Na ultrassonografia abdominal, o fígado 
apresentava-se com aumento de volume e contornos lisos, 

Figura 3. Gata com síndrome de fragilidade cutânea e 
desnutrição com diferentes sondas para suporte 
nutricional A. Gata recebendo o alimento por sonda 
nasoesofágica pela sua tutora na própria residência 
(substituto do leite materno para gatos da Total Equilíbrio 
– 1,63 Kcal/mL). B. Gata com sonda esofágica.

Figura 4. Gata, sem raça definida, cinco anos de idade 
antes e após o tratamento para SFC adquirida associada à 
desnutrição. A. Gata pesando 3,250 kg no início do 

Figura 6. Imagens do corte histológico da pele de um gato 
antes e após o tratamento da síndrome da fragilidade 
cutânea associada à desnutrição comparada ao corte 
histológico de um gato controle. (A) Corte histológico da 
pele antes do tratamento, nota-se atrofia da epiderme 
(seta) com infiltrado inflamatório misto em derme 
superficial e folículos pilosos com ausência de pelos. 
Coloração HE, Objetiva 40X. (B) Corte histológico da pele 
antes do tratamento, evidenciando fibras de colágeno 
marcadas em azul intenso apresentando-se fragmentadas 
e em desorganização, com afinidade tintoreal alterada 
(fibras vermelhas), Coloração Tricrômio de Masson, 
Objetiva 40X. (C) Corte histológico da pele após o 
tratamento, evidenciando epiderme normal e fibras de 
colágeno marcadas em azul intenso. Coloração Tricrômio 
de Masson, Objetiva 40X. (D) Animal controle. Coloração 
Tricrômio de Masson, Objetiva 20X.



INTRODUÇÃO
A síndrome de fragilidade cutânea (SFC) é uma 

condição rara em gatos que tem origem hereditária ou 
adquirida. A SFC hereditária também denominada astenia 
cutânea ou síndrome de Ehlers-Danlos ocorre devido a 
distúrbios genéticos que levam a alterações na síntese de 
colágeno ou na formação das fibras, que resulta na 
fragilidade da pele (SEQUEIRA et al., 1999; ANDRADE et 
al., 2008). A principal causa da síndrome de fragilidade 
adquirida em gatos é o hiperadrenocorticismo (HAC) 
espontâneo ou iatrogênico (VALENTIN et al., 2014; SILVA & 
FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018). Outras doenças 
graves e debilitantes como a lipidose hepática, a 
colangiohepatite, o colangiocarcinoma, a peritonite 
infecciosa felina, o linfoma e a histoplasmose disseminada 
já foram relacionadas (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 
2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; 
REGNIE & PIERAGGI, 1989).

A SFC adquirida acomete principalmente gatos adultos 
e idosos, e é caracterizada pela presença marcante de 
uma pele delgada, frágil, que rompe com leve manipulação, 
ausência de hiperextensibilidade, alopecia e sem histórico 
pregresso de trauma na pele (DANIEL et al., 2010; 
CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011).

A exata patogenia do desenvolvimento da SFC 
adquirida ainda não foram estabelecida. Na presença do 
HAC acredita-se que a concentração excessiva de 
glicocorticoide endógeno ou exógeno leva à interferência 
na produção de colágeno, assim o desenvolvimento desta 
síndrome (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018; 
VALENTIN et al., 2014). A caquexia secundária a um 
megaesôfago, um grave trauma de face e a desnutrição foi 
diretamente associada ao desenvolvimento da SFC 
adquirida em três gatos. Estes dados enfatizam que a 
anorexia prolongada, o estado de catabolismo e a falta de 
suporte nutricional influenciam negativamente a produção 
de colágeno em alguns gatos que pré- dispostos. (FURIANI 
et al., 2017).

As dermatopatias em cães e gatos podem ser 
resultantes da deficiência, do excesso e do desequilíbrio 
nutricional. O valor proteico da alimentação é fundamental 
para saúde da pele e da pelagem. O pelo é 95% proteína e 
a queratinização da pele requer 25% a 30% do 
requerimento proteico diário do animal. Atualmente as 
dietas comerciais possuem alto valor proteico o que 
diminuiu a frequência desta deficiência alimentar. No 
entanto, a presença de doenças graves que levam ao 
estado de anorexia prolongada e a desnutrição podem 
interferir na manutenção da pele e do pelo (MILLER et al., 
2013). Na Medicina, a desnutrição é um fator fundamental 
na etiopatogenia de uma lesão dermatológica denominada 
úlcera por pressão. Umas das razões para este fato inclui 
a perda proteica da derme e a capacidade diminuída de 
reproduzir novas células como o colágeno. (RUSSELL, 
2000).

Doenças hepáticas e pancreáticas desempenham um 
papel crucial na indução da anorexia prolongada e no 
estado de catabolismo em gatos. A pancreatite pode ser 
subclínica ou apresentar sinais clínicos inespecíficos 
como letargia, anorexia, perda de peso, dor abdominal, 
desidratação, vômito, diarreia, febre e icterícia. O 
diagnóstico é feito através de exames laboratoriais e 
ultrassonográfico. A pancreatite crônica representa dois 
terços dos casos das doenças pancreáticas e só pode ser 
distinguida da pancreatite aguda pelo exame 
histopatológico (STEINER, 2018). Entre as doenças 
hepáticas no gato, a colangiohepatite é uma afecção que 
pode ter caráter agudo ou crônico de origem inflamatória, 
séptica, auto-imune, infecciosa ou parasitária. Os sinais 
clínicos da colangiohepatite são semelhantes aos 
encontrados na pancreatite, sendo a icterícia um sinal 
clínico importante. Os exames laboratoriais e o exame 
ultrassonográfico auxiliam no diagnóstico e manejo 
terapêutico. Entretanto, o diagnóstico definitivo deve ser 
realizado através do exame histopatológico (GRACE, 
2018).

O diagnóstico da SFC adquirida é baseado no histórico, 
dados clínicos e no exame histopatológico da pele. As 
principais alterações encontradas no exame 
histopatológico na coloração Hematoxilina-Eosina (HE) 
são a atrofia epidérmica e  da derme, a atrofia de glândula 
sebácea e o desarranjo das fibras de colágenos (SCHAER 
& GINN, 1999). Na coloração Tricômio de Masson pela 
microscopia óptica nota-se desorganização das fibras 
colágenas as quais podem se apresentar 
morfologicamente normais ou com variação de diâmetro 
(ANDRADE et al., 2008). A intensa variação no diâmetro 
das fibras colágenas é melhor visualizadas pela 
microscopia eletrônica (REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O sucesso terapêutico da SFC adquirida em gatos foi 
descrito em apenas três trabalhos anteriores. Em um gato 
com histórico de polifagia, poliúria, polidpsia e lesões de 
pele com dois meses evolução foi realizado o diagnóstico 
SFC secundária a diabetes mellitus e HAC. O controle 
terapêutico do diabetes mellitus e do HAC ocorreu, 
respectivamente, três e seis meses após o diagnóstico. E 
decorrido 12 meses, o animal não apresentou novas lesões 
de pele (SILVA & FIGHERA, 2018). O uso de 
glicocorticoides por um período de sete semanas para 
tratamento de gengivite e estomatite em um gato levou ao 
desenvolvimento de lacerações na pele que foi associado 
à SFC em virtude do HAC iatrogênico. A reversão do 
quadro clínico com total cicatrização da pele ocorreu nove 
semanas após descontinuar o uso de glicocorticoide e 
manejo clínico e cirúrgico das lesões (McKNIGHT et al., 
2018). Estes resultados enfatizam que o tratamento da 
SFC adquirida ocorre com o controle da doença de base. A 
desnutrição de um gato filhote com privação alimentar foi 
descrito como a causa primária no desenvolvimento da 
SFC. O tratamento neste caso consistiu no suporte 

nutricional com dieta balanceada (FURIANI et al., 2017).
O prognóstico da SFC adquirida em gatos são 

reservado. Na maioria dos casos diagnosticados o exame 
histopatológico é realizado com amostras “post mortem”. 
A gravidade do quadro clínico e nutricional do animal, no 
primeiro atendimento, está diretamente ligada à falha 
terapêutica e a eutanásia. (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et 
al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 
2007; REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
bem-sucedido de tratamento da SFC adquirida associada à 
desnutrição em um gato.

MATERIAL E MÉTODOS
Um felino, fêmea, SRD, castrada com aproximadamente 

cinco anos de idade foi atendida no Hospital Veterinário de 
Pequenos Animais da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, no município de Seropédica, com queixa 
clínica de lesão cutânea há pelo menos 60 dias. O histórico 
relatado foi que o animal vivia em uma colônia com 
aproximadamente outros 50 animais sem 
acompanhamento médico veterinário. Não sofreu trauma 
cutâneo e encontrava-se em estado de anorexia há mais 
de um mês. O tutor informou não utilizar nenhuma 
medicação por via enteral ou parenteral, apenas tentativas 
frustradas de tratamento tópico da ferida com pomada 
antimicrobiana. O animal nunca apresentou quadro 
dermatológico anterior, e negou a presença de poliúria e 
polidpsia.

No exame físico foi constatado que o animal pesava 
3,250 kg, estava em bom estado de consciência, 
entretanto estado nutricional magro. As costelas estavam 
facilmente palpáveis, vértebras lombares evidentes, 
reentrância abdominal pronunciada, asas ilíacas palpáveis, 
compatível com índice de condição corporal (ICC) 2/9. As 
mucosas visíveis apresentavam-se francamente ictéricas. 
O grau de desidratação era de 8%. Não apresentou 
alteração na ausculta cardiopulmonar com frequência 
cardíaca de 180 batimentos por minuto e frequência 
respiratória de 46 movimentos por minuto. Na palpação 
abdominal constatou-se sensibilidade e hepatomegalia. A 
temperatura retal foi de 39.5oC.

Na inspeção cutânea foi observada uma ferida extensa, 
com escasso tecido subcutâneo de coloração amarelada, 
presença de vasos sanguíneos, com dimensões de 13 cm 
comprimento X 5 cm largura na região axilar e torácica 
lateral direita. Outras feridas de dimensões menores com 
aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm largura 
também foram observadas na região de cotovelo e 
abdominal cranial direita. Toda a pele do animal 
apresentava-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil (Figura 1). Diante do histórico pregresso 
e principalmente dos achados clínicos suspeitou-se de 
síndrome de fragilidade cutânea adquirida e doença hepática.

produto que é de 1,63 Kcal/mL. O valor total para a paciente 
foi de aproximadamente 170 mL/dia. Entretanto a 
introdução da alimentação foi feita de forma gradativa 
iniciada com 1\3 do volume total e aumentado de forma 
gradativa a cada 24 horas. Não houve vômitos ou 
resistência do animal que impedisse o aumento do volume 
ofertado. Após quatro dias e estabilização do animal, a 
sonda nasoesogáfica foi substituída por uma sonda 
esofágica com objetivo de aumentar a oferta alimentar e 
melhorar o manejo terapêutico (Figura 3). O alimento 
instituído foi a ração da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A). Inicialmente, a 
ração foi processada para ser administrada via sonda 
esofágica. O animal recebeu alimentação forçada por 32 
dias e permaneceu com a sonda esofágica por um total de 
45 dias. Esta foi removida no momento em que o animal 
passou a ganhar peso alimentando-se por vontade própria. 
A ração terapêutica da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi ofertada por um 
período aproximado de quatro meses até a alta do 
paciente. No decorrer de oito meses após o primeiro 
atendimento, o paciente ganhou um total de 3,780 Kg, ou 
seja atingiu o peso de 7,030 Kg passando de um índice de 
condição corporal 2/9 para um ICC de 7/9 (Figura 4).

DISCUSSÃO
A SFC adquirida em gatos tem sido relacionada a 

doenças debilitantes e a um baixo índice de massa 
corporal. A investigação diagnóstica da maioria dos casos 
é realizada post mortem devido à falha e desistência 
terapêutica (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; REGNIE 
& PIERAGGI, 1989). A principal causa da síndrome de 
fragilidade adquirida em gatos é o HAC espontâneo ou 
iatrogênico (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 
2018). Entretanto neste caso o animal não apresentava 
histórico do uso de corticosteroides, poliúria, polidpsia e 
alterações ultrassonográficas de glândulas adrenais que 
justificassem a suspeita do HAC. Apesar do quadro inicial 
de hiperglicemia persistente, a reversão deste quadro em 
um curto período de tempo, associado à alteração da 
imagem ultrassonográfica do pâncreas, levou a suspeita 
de diabetes mellitus secundária à pancreatite.

Neste presente relato a SFC foi associada à 
desnutrição provocada por um longo período de anorexia 
secundária a presença de uma provável colangiohepatite e 
pancreatite. Mesmo com o resultado dos exames 
laboratoriais evidenciando aumento das enzimas 
hepáticas e as alterações ultrassonográficas compatíveis 
com colangiohepatite e pancreatite o diagnóstico 
etiológico definitivo só poderia ser realizado através do 
exame histopatológico (GRACE, 2018). Na presença das 
graves alterações clínicas o tutor declinou na decisão de 
submeter o animal a um procedimento cirúrgico. E 
também não autorizou a realização do teste para lipase 
pancreática especifica felina. Outras causas infecciosas 
como peritonite infecciosa felina, histoplasmose 
disseminada, e causas de neoplasias hepáticas 
previamente associadas à SFC adquirida foram 
desconsideradas frente à resposta terapêutica do animal e 
total reversão do quadro sem tratamento específico 
(CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; 
TROTMAN et al., 2007; McKNIGHT et al., 2018).

A gravidade do quadro clínico neste presente relato se 
deu pela associação de doenças debilitantes que 
estabeleceram um estado de anorexia prolongado e levou 
a um intenso catabolismo e déficit nutricional. Acredita-se 
que o baixo índice de massa corporal 2/9 do animal, no 
momento do primeiro atendimento, contribuiu de forma 
direta ao desenvolvimento da fragilidade cutânea. A 
hipótese que a falta de ingestão de nutrientes e o 
catabolismo grave influenciam negativamente na 
produção de colágeno o que leva à fragilidade cutânea em 
alguns gatos com predisposição (FURIANI et al., 2017). 
Este é o segundo relato de caso que descreve o sucesso 
terapêutico da SFC adquirida associada à desnutrição em 
gatos.

Apenas com o exame histopatológico da pele não é 
possível diferenciar a SFC adquirida da astenia cutânea, é 
preciso levar em consideração o histórico e apresentação 

clínica do animal. Como no presente relato, a SFC 
adquirida acomete principalmente gatos adultos e idosos, 
apesar ter sido relatada em um gato com apenas três 
meses de idade, e é caracterizada pela presença de uma 
pele visualmente fina e delicada, sem hiperextensibilidade, 
de aspecto frágil (DANIEL et al., 2010; CROSAZ e al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; SILVA & FIGHERA, 2018; 
FURIANI et al., 2017). Já a astenia cutânea acomete gatos 
jovens e é caracterizada pela presença de uma pele frágil 
com hiperextensibilidade associada à dermatopatia 
crônica (SEO et al., 2016).

Na SFC adquirida, as principais alterações 
histopatológicas encontradas são a atrofia epidérmica, 
atrofia dérmica, moderada hiperqueratose ortoqueratótica, 
atrofia de folículo piloso, fibras colágenas finas e 
desorganizadas e paniculite (SILVA & FIGHERA, 2018; 
TROTMAN et al., 2007; DANIEL et al., 2010; FURIANE et al., 
2017; TAMULEVICUS et al., 2011). A atrofia epidérmica e a 
presença de fragmentação e desorganização das fibras 
colágenas foram as principais alterações encontradas 
neste caso. A utilização do corte histológico da pele de um 
gato controle foi de grande importância para fundamentar 
o diagnóstico. O uso deste método comparativo de 
diagnóstico já foi realizado em outros estudos (REGNIE & 
PIERAGGI, 1989; FURIANI et al., 2017; CROSAZ et al., 
2013).

O tratamento realizado teve como objetivo resolver as 
patologias de base, suporte nutricional e manejo da ferida. 
A reversão do quadro metabólico de catabolismo presente 
neste caso rendeu maior atenção uma vez que o suporte 
nutricional, como já descrito auxilia na reversão do quadro 
da SFC adquirida em gatos (FURIANI et al., 2017). O uso de 
sonda para alimentação foi de grande importância para 
iniciar a alimentação após um período prolongado de 
anorexia. Inicialmente a sonda nasoesofágica foi utilizada 
por ser um procedimento não invasivo e não requerer 
anestesia. A sonda nasoesofágica é preferida para a 
introdução da alimentação visto que pacientes em 
anorexia prolongada são clinicamente instáveis 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). O substituto do leite 
materno para gatos da Total Equilíbrio (Total Alimentos 
S/A) foi utilizado pela alta quantidade de Kcal/ml e pela 
facilidade de sua manipulação em sondas menor diâmetro. 
O uso de sonda para alimentação possibilita a reintrodução 
gradativa do alimento e evita síndrome de realimentação, 
como é preconizado em casos de intenso catabolismo 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). Após estabilização do 
animal a sonda nasoesofágica foi substituída por uma 
sonda esofágica que permitiu a administração de um 
maior volume de dieta, além de poder permanecer por um 
período maior até a reversão do quadro de anorexia 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). A ração da Total Equilíbrio 
“Veterinary Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi 
utilizada para alimentação via sonda esofágica e ofertada 
de forma espontânea durante todo tratamento por 
tratar-se de uma ração com proteína de alta absorção, alta 

energia metabolizável, compostos de frutoligossacárideos 
(FOS) e mananoligossacarídeos (MOS) e glutamina que 
favoreceu a reversão do estado de catabolismo do animal. 
Os indivíduos que recebem maior aporte proteico e 
energético cicatrizam melhor e desenvolvem menos 
úlceras por pressão (RUSSELL, 2000).

Existem poucos dados sobre o tempo de cicatrização 
das lesões cutâneas na SFC adquirida, possivelmente pela 
escassez de casos bem-sucedidos (FURIANI et al., 2017; 
SILVA & FIGHERA, 2018). Em um gato com SFC adquirida 
secundária ao hiperadrenocorticismo foi descrito o tempo 
total de cicatrização de pouco mais de quatro meses 
(SILVA & FIGHERA, 2018). E também já foi relatada o uso 
de técnica de cirurgia reconstrutiva como tentativa não 
totalmente sucedida para correção de lesões cutâneas em 
um gato com SFC adquirida (McKNIGHT et al., 2018). 
Neste relato o manejo clínico das lesões cutâneas foi por 
meio de limpeza, medicamento tópicos e proteção para 
diminuir o risco infecções oportunista. O tempo total de 
cicatrização foi de 101 dias a contar do primeiro 
atendimento até a total cicatrização da região acometida. 
Até o presente relato já se passaram nove meses desde o 
diagnóstico e o animal apresenta-se em bom estado 
clínico e nutricional.

CONCLUSÃO
O sucesso terapêutico deste relato incentiva o 

tratamento da síndrome da fragilidade cutânea adquirida 
mesmo diante de seu aparecimento frente a uma grave 
condição clínica. Um bom manejo nutricional é de extrema 
importância em quadros de anorexia prolongada e o uso 
de ração terapêutica com proteína de alta absorção e alto 
valor de energia metabolizável foi fundamental para 
alcançar o bom resultado.
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Tabela 2. Resultado dos exames laboratoriais de um gato 
quatro meses após o sucesso terapêutico da síndrome de 
fragilidade cutânea adquirida.

Figura 1: Gata com 5 anos de idade, SRD, com fragilidade 
cutânea adquirida associada à desnutrição. Nota-se uma 
ferida maior com dimensões de 13 cm comprimento X 5 cm 
de largura, com escasso tecido subcutâneo de coloração 
amarelada, presença de vasos sanguíneos na região axilar 
e torácica lateral direita e outras feridas de dimensões 
menores com aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm 
largura na região de cotovelo e abdominal cranial direita. A 
pele apresenta-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil.

A abordagem de diagnóstica iniciou com a realização 
de exames laboratoriais hematológicos e de bioquímica 
sérica (albumina; alamina aminotransferase – ALT; 
aspartato aminotransferase – AST; fosfatase alcalina – FA; 
gamaglutamiltrasnferase – GGT; bilirrubina total e frações; 
ureia e creatinina; potássio; fósforo; glicemia). Um teste 
ELISA (Idexx Laboratories®) para detecção de anticorpos 
anti-FIV e antígenos do Felv também foi realizado. O animal 
foi submetido ao exame de ultrassonografia abdominal e 
uma biopsia incisional da pele.

Todos os exames executados tiveram meta confirmar a 
SFC e investigar o diagnóstico da doença de base envolvida 
neste caso. Contudo foi levado em consideração as 
principais causas previamente descritas para o diagnóstico 
diferencial.

RESULTADOS
Os exames laboratoriais revelaram uma anemia microcítica 
normocrômica com leucocitose neutrofílica, e o aumento 
na atividade das enzimas ALT, GGT, AST, FA. Uma 
hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia e hipocaliemia 
também estavam presentes (Tabela 1). A glicemia inicial foi 
de 380 mg/dL (referência: 80 a 120 mg/dL) o que levou a 
suspeita de um quadro de diabetes mellitus. O teste ELISA 
para detecção de anticorpos anti-FIV e antígenos do Felv 
foi negativo. Na ultrassonografia abdominal, o fígado 
apresentava-se com aumento de volume e contornos lisos, 

Figura 3. Gata com síndrome de fragilidade cutânea e 
desnutrição com diferentes sondas para suporte 
nutricional A. Gata recebendo o alimento por sonda 
nasoesofágica pela sua tutora na própria residência 
(substituto do leite materno para gatos da Total Equilíbrio 
– 1,63 Kcal/mL). B. Gata com sonda esofágica.

Figura 4. Gata, sem raça definida, cinco anos de idade 
antes e após o tratamento para SFC adquirida associada à 
desnutrição. A. Gata pesando 3,250 kg no início do 

Figura 6. Imagens do corte histológico da pele de um gato 
antes e após o tratamento da síndrome da fragilidade 
cutânea associada à desnutrição comparada ao corte 
histológico de um gato controle. (A) Corte histológico da 
pele antes do tratamento, nota-se atrofia da epiderme 
(seta) com infiltrado inflamatório misto em derme 
superficial e folículos pilosos com ausência de pelos. 
Coloração HE, Objetiva 40X. (B) Corte histológico da pele 
antes do tratamento, evidenciando fibras de colágeno 
marcadas em azul intenso apresentando-se fragmentadas 
e em desorganização, com afinidade tintoreal alterada 
(fibras vermelhas), Coloração Tricrômio de Masson, 
Objetiva 40X. (C) Corte histológico da pele após o 
tratamento, evidenciando epiderme normal e fibras de 
colágeno marcadas em azul intenso. Coloração Tricrômio 
de Masson, Objetiva 40X. (D) Animal controle. Coloração 
Tricrômio de Masson, Objetiva 20X.



INTRODUÇÃO
A síndrome de fragilidade cutânea (SFC) é uma 

condição rara em gatos que tem origem hereditária ou 
adquirida. A SFC hereditária também denominada astenia 
cutânea ou síndrome de Ehlers-Danlos ocorre devido a 
distúrbios genéticos que levam a alterações na síntese de 
colágeno ou na formação das fibras, que resulta na 
fragilidade da pele (SEQUEIRA et al., 1999; ANDRADE et 
al., 2008). A principal causa da síndrome de fragilidade 
adquirida em gatos é o hiperadrenocorticismo (HAC) 
espontâneo ou iatrogênico (VALENTIN et al., 2014; SILVA & 
FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018). Outras doenças 
graves e debilitantes como a lipidose hepática, a 
colangiohepatite, o colangiocarcinoma, a peritonite 
infecciosa felina, o linfoma e a histoplasmose disseminada 
já foram relacionadas (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 
2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; 
REGNIE & PIERAGGI, 1989).

A SFC adquirida acomete principalmente gatos adultos 
e idosos, e é caracterizada pela presença marcante de 
uma pele delgada, frágil, que rompe com leve manipulação, 
ausência de hiperextensibilidade, alopecia e sem histórico 
pregresso de trauma na pele (DANIEL et al., 2010; 
CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011).

A exata patogenia do desenvolvimento da SFC 
adquirida ainda não foram estabelecida. Na presença do 
HAC acredita-se que a concentração excessiva de 
glicocorticoide endógeno ou exógeno leva à interferência 
na produção de colágeno, assim o desenvolvimento desta 
síndrome (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018; 
VALENTIN et al., 2014). A caquexia secundária a um 
megaesôfago, um grave trauma de face e a desnutrição foi 
diretamente associada ao desenvolvimento da SFC 
adquirida em três gatos. Estes dados enfatizam que a 
anorexia prolongada, o estado de catabolismo e a falta de 
suporte nutricional influenciam negativamente a produção 
de colágeno em alguns gatos que pré- dispostos. (FURIANI 
et al., 2017).

As dermatopatias em cães e gatos podem ser 
resultantes da deficiência, do excesso e do desequilíbrio 
nutricional. O valor proteico da alimentação é fundamental 
para saúde da pele e da pelagem. O pelo é 95% proteína e 
a queratinização da pele requer 25% a 30% do 
requerimento proteico diário do animal. Atualmente as 
dietas comerciais possuem alto valor proteico o que 
diminuiu a frequência desta deficiência alimentar. No 
entanto, a presença de doenças graves que levam ao 
estado de anorexia prolongada e a desnutrição podem 
interferir na manutenção da pele e do pelo (MILLER et al., 
2013). Na Medicina, a desnutrição é um fator fundamental 
na etiopatogenia de uma lesão dermatológica denominada 
úlcera por pressão. Umas das razões para este fato inclui 
a perda proteica da derme e a capacidade diminuída de 
reproduzir novas células como o colágeno. (RUSSELL, 
2000).

Doenças hepáticas e pancreáticas desempenham um 
papel crucial na indução da anorexia prolongada e no 
estado de catabolismo em gatos. A pancreatite pode ser 
subclínica ou apresentar sinais clínicos inespecíficos 
como letargia, anorexia, perda de peso, dor abdominal, 
desidratação, vômito, diarreia, febre e icterícia. O 
diagnóstico é feito através de exames laboratoriais e 
ultrassonográfico. A pancreatite crônica representa dois 
terços dos casos das doenças pancreáticas e só pode ser 
distinguida da pancreatite aguda pelo exame 
histopatológico (STEINER, 2018). Entre as doenças 
hepáticas no gato, a colangiohepatite é uma afecção que 
pode ter caráter agudo ou crônico de origem inflamatória, 
séptica, auto-imune, infecciosa ou parasitária. Os sinais 
clínicos da colangiohepatite são semelhantes aos 
encontrados na pancreatite, sendo a icterícia um sinal 
clínico importante. Os exames laboratoriais e o exame 
ultrassonográfico auxiliam no diagnóstico e manejo 
terapêutico. Entretanto, o diagnóstico definitivo deve ser 
realizado através do exame histopatológico (GRACE, 
2018).

O diagnóstico da SFC adquirida é baseado no histórico, 
dados clínicos e no exame histopatológico da pele. As 
principais alterações encontradas no exame 
histopatológico na coloração Hematoxilina-Eosina (HE) 
são a atrofia epidérmica e  da derme, a atrofia de glândula 
sebácea e o desarranjo das fibras de colágenos (SCHAER 
& GINN, 1999). Na coloração Tricômio de Masson pela 
microscopia óptica nota-se desorganização das fibras 
colágenas as quais podem se apresentar 
morfologicamente normais ou com variação de diâmetro 
(ANDRADE et al., 2008). A intensa variação no diâmetro 
das fibras colágenas é melhor visualizadas pela 
microscopia eletrônica (REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O sucesso terapêutico da SFC adquirida em gatos foi 
descrito em apenas três trabalhos anteriores. Em um gato 
com histórico de polifagia, poliúria, polidpsia e lesões de 
pele com dois meses evolução foi realizado o diagnóstico 
SFC secundária a diabetes mellitus e HAC. O controle 
terapêutico do diabetes mellitus e do HAC ocorreu, 
respectivamente, três e seis meses após o diagnóstico. E 
decorrido 12 meses, o animal não apresentou novas lesões 
de pele (SILVA & FIGHERA, 2018). O uso de 
glicocorticoides por um período de sete semanas para 
tratamento de gengivite e estomatite em um gato levou ao 
desenvolvimento de lacerações na pele que foi associado 
à SFC em virtude do HAC iatrogênico. A reversão do 
quadro clínico com total cicatrização da pele ocorreu nove 
semanas após descontinuar o uso de glicocorticoide e 
manejo clínico e cirúrgico das lesões (McKNIGHT et al., 
2018). Estes resultados enfatizam que o tratamento da 
SFC adquirida ocorre com o controle da doença de base. A 
desnutrição de um gato filhote com privação alimentar foi 
descrito como a causa primária no desenvolvimento da 
SFC. O tratamento neste caso consistiu no suporte 

nutricional com dieta balanceada (FURIANI et al., 2017).
O prognóstico da SFC adquirida em gatos são 

reservado. Na maioria dos casos diagnosticados o exame 
histopatológico é realizado com amostras “post mortem”. 
A gravidade do quadro clínico e nutricional do animal, no 
primeiro atendimento, está diretamente ligada à falha 
terapêutica e a eutanásia. (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et 
al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 
2007; REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
bem-sucedido de tratamento da SFC adquirida associada à 
desnutrição em um gato.

MATERIAL E MÉTODOS
Um felino, fêmea, SRD, castrada com aproximadamente 

cinco anos de idade foi atendida no Hospital Veterinário de 
Pequenos Animais da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, no município de Seropédica, com queixa 
clínica de lesão cutânea há pelo menos 60 dias. O histórico 
relatado foi que o animal vivia em uma colônia com 
aproximadamente outros 50 animais sem 
acompanhamento médico veterinário. Não sofreu trauma 
cutâneo e encontrava-se em estado de anorexia há mais 
de um mês. O tutor informou não utilizar nenhuma 
medicação por via enteral ou parenteral, apenas tentativas 
frustradas de tratamento tópico da ferida com pomada 
antimicrobiana. O animal nunca apresentou quadro 
dermatológico anterior, e negou a presença de poliúria e 
polidpsia.

No exame físico foi constatado que o animal pesava 
3,250 kg, estava em bom estado de consciência, 
entretanto estado nutricional magro. As costelas estavam 
facilmente palpáveis, vértebras lombares evidentes, 
reentrância abdominal pronunciada, asas ilíacas palpáveis, 
compatível com índice de condição corporal (ICC) 2/9. As 
mucosas visíveis apresentavam-se francamente ictéricas. 
O grau de desidratação era de 8%. Não apresentou 
alteração na ausculta cardiopulmonar com frequência 
cardíaca de 180 batimentos por minuto e frequência 
respiratória de 46 movimentos por minuto. Na palpação 
abdominal constatou-se sensibilidade e hepatomegalia. A 
temperatura retal foi de 39.5oC.

Na inspeção cutânea foi observada uma ferida extensa, 
com escasso tecido subcutâneo de coloração amarelada, 
presença de vasos sanguíneos, com dimensões de 13 cm 
comprimento X 5 cm largura na região axilar e torácica 
lateral direita. Outras feridas de dimensões menores com 
aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm largura 
também foram observadas na região de cotovelo e 
abdominal cranial direita. Toda a pele do animal 
apresentava-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil (Figura 1). Diante do histórico pregresso 
e principalmente dos achados clínicos suspeitou-se de 
síndrome de fragilidade cutânea adquirida e doença hepática.

parênquima homogêneo com ecogenicidade diminuída. A 
vesícula biliar apresentava-se com parede regular mais 
ecogênica e presença de lama biliar compatível com 
colangiohepatite. O pâncreas estava com aumento de 
volume, medindo 1,43 cm de espessura, parênquima 
homogêneo com ecogenicidade diminuída, aumento da 
ecogenicidade do mesentério adjacente evidenciando um 
quadro compatível com pancreatite (Figura 2). Não foi 
evidenciada alteração ultrassonográfica nas glândulas 
adrenais.

Tabela 1. Resultado dos exames laboratoriais 
realizados antes de iniciar o tratamento de um gato com 
síndrome de fragilidade cutânea adquirida.

No exame histopatológico da pele com coloração HE 
notou-se infiltrado inflamatório misto difuso e moderado 
composto por neutrófilos, alguns macrófagos e 
plasmócitos se estendendo desde a derme superficial ao 
tecido adiposo adjacente com perivasculite. Áreas de leve 
acantose entremeadas a outras de atrofia da epiderme 
com focos de discreta hiperqueratose paraqueratótica 
superficial leve a moderada. Observou-se fibrose da 
derme superficial e incontinência pigmentar. Verificou-se 
ainda atrofia de folículos com ausência de pelos e atrofia 
de glândulas sebáceas e desorganização de colágeno e 
fibrose com paniculite crônica com macrófagos 
espumosos. Na coloração Tricômio de Masson notou-se 
fibras de colágeno marcadas em azul intenso, 
evidenciando fibras rompidas, segmentadas e em 
desorganização com moderada marcação em vermelho. 
Os achados histopatológicos foram condizentes com 
síndrome da fragilidade cutânea.

O tratamento instituído teve como objetivo reverter o 
quadro clínico das possíveis doenças de base e melhora do 
quadro nutricional do paciente. O controle glicêmico foi 
realizado com uso de insulina glargina (Lantus ® 
100UI/mL) na dose total de uma unidade por via 
subcutânea a cada 12 horas quando a glicemia estivesse 
acima de 200 mg/dL. No entanto, após 30 dias de 
tratamento, o controle glicêmico foi alcançado sendo 
dispensável o uso da insulina.

As medicações de suporte para o tratamento das 
demais alterações encontradas foram: fluidoterapia com 
solução ringer com lactato (RL – 500mL) acrescido de 
10mL cloreto potássio 10% até resolução da desidratação ( 
75 mL de volume total administrado ao dia por via 
subcutânea); o uso de antibiótico foi acompanhado até 
melhora dos exames laboratoriais (amoxicilina com 
clavulanato de potássio na dose de 15mg/kg a cada 12 
horas); um agente nutracêutico com propriedade 
anti-inflamatória e antioxidante (s-adenosilmetionina 180 
mg/gato a cada 24 horas); a vitamina K1 devido a mal 
absorção das vitaminas lipossolúveis (5mg/gato a cada 24 
horas por três dias); um agente antiemético (ondansetrona 
1mg/kg a cada 12 horas; um analgésico (cloridrato de 
tramadol 1 mg/Kg a cada 12 horas); e a pancreatina 10.000 
UI 1 cápsula a cada 12 horas junto ao alimento. Uma única 
transfusão de sangue foi necessária no decorrer do 
tratamento.

O manejo nutricional iniciou-se imediatamente ao 
atendimento do paciente. O valor da necessidade 
energética em repouso (NER) foi baseado na seguinte 
fórmula: NER (Kcal/dia) = 70 x (peso em Kg)0,75. 
Inicialmente, uma sonda nasoesofágica foi colocada para 
oferta de alimentação até estabilização do paciente. O 
substituto do leite materno para gatos da Total Equilíbrio 
(Total Alimentos S/A) foi utilizado via sonda 
nasoesofágica. O volume total da alimentação diária foi 
calculada levando em conta a concentração de Kcal deste 

produto que é de 1,63 Kcal/mL. O valor total para a paciente 
foi de aproximadamente 170 mL/dia. Entretanto a 
introdução da alimentação foi feita de forma gradativa 
iniciada com 1\3 do volume total e aumentado de forma 
gradativa a cada 24 horas. Não houve vômitos ou 
resistência do animal que impedisse o aumento do volume 
ofertado. Após quatro dias e estabilização do animal, a 
sonda nasoesogáfica foi substituída por uma sonda 
esofágica com objetivo de aumentar a oferta alimentar e 
melhorar o manejo terapêutico (Figura 3). O alimento 
instituído foi a ração da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A). Inicialmente, a 
ração foi processada para ser administrada via sonda 
esofágica. O animal recebeu alimentação forçada por 32 
dias e permaneceu com a sonda esofágica por um total de 
45 dias. Esta foi removida no momento em que o animal 
passou a ganhar peso alimentando-se por vontade própria. 
A ração terapêutica da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi ofertada por um 
período aproximado de quatro meses até a alta do 
paciente. No decorrer de oito meses após o primeiro 
atendimento, o paciente ganhou um total de 3,780 Kg, ou 
seja atingiu o peso de 7,030 Kg passando de um índice de 
condição corporal 2/9 para um ICC de 7/9 (Figura 4).

DISCUSSÃO
A SFC adquirida em gatos tem sido relacionada a 

doenças debilitantes e a um baixo índice de massa 
corporal. A investigação diagnóstica da maioria dos casos 
é realizada post mortem devido à falha e desistência 
terapêutica (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; REGNIE 
& PIERAGGI, 1989). A principal causa da síndrome de 
fragilidade adquirida em gatos é o HAC espontâneo ou 
iatrogênico (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 
2018). Entretanto neste caso o animal não apresentava 
histórico do uso de corticosteroides, poliúria, polidpsia e 
alterações ultrassonográficas de glândulas adrenais que 
justificassem a suspeita do HAC. Apesar do quadro inicial 
de hiperglicemia persistente, a reversão deste quadro em 
um curto período de tempo, associado à alteração da 
imagem ultrassonográfica do pâncreas, levou a suspeita 
de diabetes mellitus secundária à pancreatite.

Neste presente relato a SFC foi associada à 
desnutrição provocada por um longo período de anorexia 
secundária a presença de uma provável colangiohepatite e 
pancreatite. Mesmo com o resultado dos exames 
laboratoriais evidenciando aumento das enzimas 
hepáticas e as alterações ultrassonográficas compatíveis 
com colangiohepatite e pancreatite o diagnóstico 
etiológico definitivo só poderia ser realizado através do 
exame histopatológico (GRACE, 2018). Na presença das 
graves alterações clínicas o tutor declinou na decisão de 
submeter o animal a um procedimento cirúrgico. E 
também não autorizou a realização do teste para lipase 
pancreática especifica felina. Outras causas infecciosas 
como peritonite infecciosa felina, histoplasmose 
disseminada, e causas de neoplasias hepáticas 
previamente associadas à SFC adquirida foram 
desconsideradas frente à resposta terapêutica do animal e 
total reversão do quadro sem tratamento específico 
(CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; 
TROTMAN et al., 2007; McKNIGHT et al., 2018).

A gravidade do quadro clínico neste presente relato se 
deu pela associação de doenças debilitantes que 
estabeleceram um estado de anorexia prolongado e levou 
a um intenso catabolismo e déficit nutricional. Acredita-se 
que o baixo índice de massa corporal 2/9 do animal, no 
momento do primeiro atendimento, contribuiu de forma 
direta ao desenvolvimento da fragilidade cutânea. A 
hipótese que a falta de ingestão de nutrientes e o 
catabolismo grave influenciam negativamente na 
produção de colágeno o que leva à fragilidade cutânea em 
alguns gatos com predisposição (FURIANI et al., 2017). 
Este é o segundo relato de caso que descreve o sucesso 
terapêutico da SFC adquirida associada à desnutrição em 
gatos.

Apenas com o exame histopatológico da pele não é 
possível diferenciar a SFC adquirida da astenia cutânea, é 
preciso levar em consideração o histórico e apresentação 

clínica do animal. Como no presente relato, a SFC 
adquirida acomete principalmente gatos adultos e idosos, 
apesar ter sido relatada em um gato com apenas três 
meses de idade, e é caracterizada pela presença de uma 
pele visualmente fina e delicada, sem hiperextensibilidade, 
de aspecto frágil (DANIEL et al., 2010; CROSAZ e al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; SILVA & FIGHERA, 2018; 
FURIANI et al., 2017). Já a astenia cutânea acomete gatos 
jovens e é caracterizada pela presença de uma pele frágil 
com hiperextensibilidade associada à dermatopatia 
crônica (SEO et al., 2016).

Na SFC adquirida, as principais alterações 
histopatológicas encontradas são a atrofia epidérmica, 
atrofia dérmica, moderada hiperqueratose ortoqueratótica, 
atrofia de folículo piloso, fibras colágenas finas e 
desorganizadas e paniculite (SILVA & FIGHERA, 2018; 
TROTMAN et al., 2007; DANIEL et al., 2010; FURIANE et al., 
2017; TAMULEVICUS et al., 2011). A atrofia epidérmica e a 
presença de fragmentação e desorganização das fibras 
colágenas foram as principais alterações encontradas 
neste caso. A utilização do corte histológico da pele de um 
gato controle foi de grande importância para fundamentar 
o diagnóstico. O uso deste método comparativo de 
diagnóstico já foi realizado em outros estudos (REGNIE & 
PIERAGGI, 1989; FURIANI et al., 2017; CROSAZ et al., 
2013).

O tratamento realizado teve como objetivo resolver as 
patologias de base, suporte nutricional e manejo da ferida. 
A reversão do quadro metabólico de catabolismo presente 
neste caso rendeu maior atenção uma vez que o suporte 
nutricional, como já descrito auxilia na reversão do quadro 
da SFC adquirida em gatos (FURIANI et al., 2017). O uso de 
sonda para alimentação foi de grande importância para 
iniciar a alimentação após um período prolongado de 
anorexia. Inicialmente a sonda nasoesofágica foi utilizada 
por ser um procedimento não invasivo e não requerer 
anestesia. A sonda nasoesofágica é preferida para a 
introdução da alimentação visto que pacientes em 
anorexia prolongada são clinicamente instáveis 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). O substituto do leite 
materno para gatos da Total Equilíbrio (Total Alimentos 
S/A) foi utilizado pela alta quantidade de Kcal/ml e pela 
facilidade de sua manipulação em sondas menor diâmetro. 
O uso de sonda para alimentação possibilita a reintrodução 
gradativa do alimento e evita síndrome de realimentação, 
como é preconizado em casos de intenso catabolismo 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). Após estabilização do 
animal a sonda nasoesofágica foi substituída por uma 
sonda esofágica que permitiu a administração de um 
maior volume de dieta, além de poder permanecer por um 
período maior até a reversão do quadro de anorexia 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). A ração da Total Equilíbrio 
“Veterinary Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi 
utilizada para alimentação via sonda esofágica e ofertada 
de forma espontânea durante todo tratamento por 
tratar-se de uma ração com proteína de alta absorção, alta 

energia metabolizável, compostos de frutoligossacárideos 
(FOS) e mananoligossacarídeos (MOS) e glutamina que 
favoreceu a reversão do estado de catabolismo do animal. 
Os indivíduos que recebem maior aporte proteico e 
energético cicatrizam melhor e desenvolvem menos 
úlceras por pressão (RUSSELL, 2000).

Existem poucos dados sobre o tempo de cicatrização 
das lesões cutâneas na SFC adquirida, possivelmente pela 
escassez de casos bem-sucedidos (FURIANI et al., 2017; 
SILVA & FIGHERA, 2018). Em um gato com SFC adquirida 
secundária ao hiperadrenocorticismo foi descrito o tempo 
total de cicatrização de pouco mais de quatro meses 
(SILVA & FIGHERA, 2018). E também já foi relatada o uso 
de técnica de cirurgia reconstrutiva como tentativa não 
totalmente sucedida para correção de lesões cutâneas em 
um gato com SFC adquirida (McKNIGHT et al., 2018). 
Neste relato o manejo clínico das lesões cutâneas foi por 
meio de limpeza, medicamento tópicos e proteção para 
diminuir o risco infecções oportunista. O tempo total de 
cicatrização foi de 101 dias a contar do primeiro 
atendimento até a total cicatrização da região acometida. 
Até o presente relato já se passaram nove meses desde o 
diagnóstico e o animal apresenta-se em bom estado 
clínico e nutricional.

CONCLUSÃO
O sucesso terapêutico deste relato incentiva o 

tratamento da síndrome da fragilidade cutânea adquirida 
mesmo diante de seu aparecimento frente a uma grave 
condição clínica. Um bom manejo nutricional é de extrema 
importância em quadros de anorexia prolongada e o uso 
de ração terapêutica com proteína de alta absorção e alto 
valor de energia metabolizável foi fundamental para 
alcançar o bom resultado.
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Tabela 2. Resultado dos exames laboratoriais de um gato 
quatro meses após o sucesso terapêutico da síndrome de 
fragilidade cutânea adquirida.

EXAMES HEMATOLÓGICOS
PRIMEIRO

ATENDIMENTO VALORES DE REFERÊNCIA

Hemácias (x106 céls/µL) 

Hemoglobina (g/dL) 

hematócrito(%) 

VCM (fL) 

CHGM (g/dL) 

Leucócitos /µL 

Segmentados /µL 

Linfócitos/µL 

Monócitos/µL 

Plaquetas (céls/µL)

Fosfatase alcalina (U/L) 

GGT(U/L) 

ALT(U/L)

AST(U/L) 

Bilirrubina Total

Albumina (mg/dL) 

Fósforo (mg/dL) 

Potássio (mEq/L)

Ureia (mg/dL)  

Creatinina (mg/dL)

399

27 

645

217

11,24

1,9 

8,9 

3 

72 

1,2 

0 – 90  

0 - 10

5 - 60

9,2 - 40

0,1 – 0,7

2,1 – 3,3

2,5 – 6,1

3,5 – 5,5

30 - 60

0,5 – 1,9

5,87 

6,9 

20,8 

35

33,3

47100

36267

9420 

1413

210000

 5,0 - 10,0

8,0 – 15,0

24,0 - 45,0

39,0 – 55,0

30,0 – 36,0

5500 – 19500

2500 - 12500

1500 - 7000

0 - 850

200000 - 600000

BIOQUÍMICA SÉRICA

Figura 1: Gata com 5 anos de idade, SRD, com fragilidade 
cutânea adquirida associada à desnutrição. Nota-se uma 
ferida maior com dimensões de 13 cm comprimento X 5 cm 
de largura, com escasso tecido subcutâneo de coloração 
amarelada, presença de vasos sanguíneos na região axilar 
e torácica lateral direita e outras feridas de dimensões 
menores com aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm 
largura na região de cotovelo e abdominal cranial direita. A 
pele apresenta-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil.

A abordagem de diagnóstica iniciou com a realização 
de exames laboratoriais hematológicos e de bioquímica 
sérica (albumina; alamina aminotransferase – ALT; 
aspartato aminotransferase – AST; fosfatase alcalina – FA; 
gamaglutamiltrasnferase – GGT; bilirrubina total e frações; 
ureia e creatinina; potássio; fósforo; glicemia). Um teste 
ELISA (Idexx Laboratories®) para detecção de anticorpos 
anti-FIV e antígenos do Felv também foi realizado. O animal 
foi submetido ao exame de ultrassonografia abdominal e 
uma biopsia incisional da pele.

Todos os exames executados tiveram meta confirmar a 
SFC e investigar o diagnóstico da doença de base envolvida 
neste caso. Contudo foi levado em consideração as 
principais causas previamente descritas para o diagnóstico 
diferencial.

RESULTADOS
Os exames laboratoriais revelaram uma anemia microcítica 
normocrômica com leucocitose neutrofílica, e o aumento 
na atividade das enzimas ALT, GGT, AST, FA. Uma 
hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia e hipocaliemia 
também estavam presentes (Tabela 1). A glicemia inicial foi 
de 380 mg/dL (referência: 80 a 120 mg/dL) o que levou a 
suspeita de um quadro de diabetes mellitus. O teste ELISA 
para detecção de anticorpos anti-FIV e antígenos do Felv 
foi negativo. Na ultrassonografia abdominal, o fígado 
apresentava-se com aumento de volume e contornos lisos, 

Figura 2. Imagem ultrassonográfica do pâncreas da gata 
com síndrome de fragilidade cutânea revelando aumento 
de volume (1,43 cm), parênquima homogêneo, 
ecogenicidade diminuída e aumento da ecogenicidade do 
mesentério adjacente compatível com pancreatite.

Figura 3. Gata com síndrome de fragilidade cutânea e 
desnutrição com diferentes sondas para suporte 
nutricional A. Gata recebendo o alimento por sonda 
nasoesofágica pela sua tutora na própria residência 
(substituto do leite materno para gatos da Total Equilíbrio 
– 1,63 Kcal/mL). B. Gata com sonda esofágica.

Figura 4. Gata, sem raça definida, cinco anos de idade 
antes e após o tratamento para SFC adquirida associada à 
desnutrição. A. Gata pesando 3,250 kg no início do 

Figura 6. Imagens do corte histológico da pele de um gato 
antes e após o tratamento da síndrome da fragilidade 
cutânea associada à desnutrição comparada ao corte 
histológico de um gato controle. (A) Corte histológico da 
pele antes do tratamento, nota-se atrofia da epiderme 
(seta) com infiltrado inflamatório misto em derme 
superficial e folículos pilosos com ausência de pelos. 
Coloração HE, Objetiva 40X. (B) Corte histológico da pele 
antes do tratamento, evidenciando fibras de colágeno 
marcadas em azul intenso apresentando-se fragmentadas 
e em desorganização, com afinidade tintoreal alterada 
(fibras vermelhas), Coloração Tricrômio de Masson, 
Objetiva 40X. (C) Corte histológico da pele após o 
tratamento, evidenciando epiderme normal e fibras de 
colágeno marcadas em azul intenso. Coloração Tricrômio 
de Masson, Objetiva 40X. (D) Animal controle. Coloração 
Tricrômio de Masson, Objetiva 20X.



INTRODUÇÃO
A síndrome de fragilidade cutânea (SFC) é uma 

condição rara em gatos que tem origem hereditária ou 
adquirida. A SFC hereditária também denominada astenia 
cutânea ou síndrome de Ehlers-Danlos ocorre devido a 
distúrbios genéticos que levam a alterações na síntese de 
colágeno ou na formação das fibras, que resulta na 
fragilidade da pele (SEQUEIRA et al., 1999; ANDRADE et 
al., 2008). A principal causa da síndrome de fragilidade 
adquirida em gatos é o hiperadrenocorticismo (HAC) 
espontâneo ou iatrogênico (VALENTIN et al., 2014; SILVA & 
FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018). Outras doenças 
graves e debilitantes como a lipidose hepática, a 
colangiohepatite, o colangiocarcinoma, a peritonite 
infecciosa felina, o linfoma e a histoplasmose disseminada 
já foram relacionadas (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 
2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; 
REGNIE & PIERAGGI, 1989).

A SFC adquirida acomete principalmente gatos adultos 
e idosos, e é caracterizada pela presença marcante de 
uma pele delgada, frágil, que rompe com leve manipulação, 
ausência de hiperextensibilidade, alopecia e sem histórico 
pregresso de trauma na pele (DANIEL et al., 2010; 
CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011).

A exata patogenia do desenvolvimento da SFC 
adquirida ainda não foram estabelecida. Na presença do 
HAC acredita-se que a concentração excessiva de 
glicocorticoide endógeno ou exógeno leva à interferência 
na produção de colágeno, assim o desenvolvimento desta 
síndrome (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018; 
VALENTIN et al., 2014). A caquexia secundária a um 
megaesôfago, um grave trauma de face e a desnutrição foi 
diretamente associada ao desenvolvimento da SFC 
adquirida em três gatos. Estes dados enfatizam que a 
anorexia prolongada, o estado de catabolismo e a falta de 
suporte nutricional influenciam negativamente a produção 
de colágeno em alguns gatos que pré- dispostos. (FURIANI 
et al., 2017).

As dermatopatias em cães e gatos podem ser 
resultantes da deficiência, do excesso e do desequilíbrio 
nutricional. O valor proteico da alimentação é fundamental 
para saúde da pele e da pelagem. O pelo é 95% proteína e 
a queratinização da pele requer 25% a 30% do 
requerimento proteico diário do animal. Atualmente as 
dietas comerciais possuem alto valor proteico o que 
diminuiu a frequência desta deficiência alimentar. No 
entanto, a presença de doenças graves que levam ao 
estado de anorexia prolongada e a desnutrição podem 
interferir na manutenção da pele e do pelo (MILLER et al., 
2013). Na Medicina, a desnutrição é um fator fundamental 
na etiopatogenia de uma lesão dermatológica denominada 
úlcera por pressão. Umas das razões para este fato inclui 
a perda proteica da derme e a capacidade diminuída de 
reproduzir novas células como o colágeno. (RUSSELL, 
2000).

Doenças hepáticas e pancreáticas desempenham um 
papel crucial na indução da anorexia prolongada e no 
estado de catabolismo em gatos. A pancreatite pode ser 
subclínica ou apresentar sinais clínicos inespecíficos 
como letargia, anorexia, perda de peso, dor abdominal, 
desidratação, vômito, diarreia, febre e icterícia. O 
diagnóstico é feito através de exames laboratoriais e 
ultrassonográfico. A pancreatite crônica representa dois 
terços dos casos das doenças pancreáticas e só pode ser 
distinguida da pancreatite aguda pelo exame 
histopatológico (STEINER, 2018). Entre as doenças 
hepáticas no gato, a colangiohepatite é uma afecção que 
pode ter caráter agudo ou crônico de origem inflamatória, 
séptica, auto-imune, infecciosa ou parasitária. Os sinais 
clínicos da colangiohepatite são semelhantes aos 
encontrados na pancreatite, sendo a icterícia um sinal 
clínico importante. Os exames laboratoriais e o exame 
ultrassonográfico auxiliam no diagnóstico e manejo 
terapêutico. Entretanto, o diagnóstico definitivo deve ser 
realizado através do exame histopatológico (GRACE, 
2018).

O diagnóstico da SFC adquirida é baseado no histórico, 
dados clínicos e no exame histopatológico da pele. As 
principais alterações encontradas no exame 
histopatológico na coloração Hematoxilina-Eosina (HE) 
são a atrofia epidérmica e  da derme, a atrofia de glândula 
sebácea e o desarranjo das fibras de colágenos (SCHAER 
& GINN, 1999). Na coloração Tricômio de Masson pela 
microscopia óptica nota-se desorganização das fibras 
colágenas as quais podem se apresentar 
morfologicamente normais ou com variação de diâmetro 
(ANDRADE et al., 2008). A intensa variação no diâmetro 
das fibras colágenas é melhor visualizadas pela 
microscopia eletrônica (REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O sucesso terapêutico da SFC adquirida em gatos foi 
descrito em apenas três trabalhos anteriores. Em um gato 
com histórico de polifagia, poliúria, polidpsia e lesões de 
pele com dois meses evolução foi realizado o diagnóstico 
SFC secundária a diabetes mellitus e HAC. O controle 
terapêutico do diabetes mellitus e do HAC ocorreu, 
respectivamente, três e seis meses após o diagnóstico. E 
decorrido 12 meses, o animal não apresentou novas lesões 
de pele (SILVA & FIGHERA, 2018). O uso de 
glicocorticoides por um período de sete semanas para 
tratamento de gengivite e estomatite em um gato levou ao 
desenvolvimento de lacerações na pele que foi associado 
à SFC em virtude do HAC iatrogênico. A reversão do 
quadro clínico com total cicatrização da pele ocorreu nove 
semanas após descontinuar o uso de glicocorticoide e 
manejo clínico e cirúrgico das lesões (McKNIGHT et al., 
2018). Estes resultados enfatizam que o tratamento da 
SFC adquirida ocorre com o controle da doença de base. A 
desnutrição de um gato filhote com privação alimentar foi 
descrito como a causa primária no desenvolvimento da 
SFC. O tratamento neste caso consistiu no suporte 

nutricional com dieta balanceada (FURIANI et al., 2017).
O prognóstico da SFC adquirida em gatos são 

reservado. Na maioria dos casos diagnosticados o exame 
histopatológico é realizado com amostras “post mortem”. 
A gravidade do quadro clínico e nutricional do animal, no 
primeiro atendimento, está diretamente ligada à falha 
terapêutica e a eutanásia. (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et 
al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 
2007; REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
bem-sucedido de tratamento da SFC adquirida associada à 
desnutrição em um gato.

MATERIAL E MÉTODOS
Um felino, fêmea, SRD, castrada com aproximadamente 

cinco anos de idade foi atendida no Hospital Veterinário de 
Pequenos Animais da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, no município de Seropédica, com queixa 
clínica de lesão cutânea há pelo menos 60 dias. O histórico 
relatado foi que o animal vivia em uma colônia com 
aproximadamente outros 50 animais sem 
acompanhamento médico veterinário. Não sofreu trauma 
cutâneo e encontrava-se em estado de anorexia há mais 
de um mês. O tutor informou não utilizar nenhuma 
medicação por via enteral ou parenteral, apenas tentativas 
frustradas de tratamento tópico da ferida com pomada 
antimicrobiana. O animal nunca apresentou quadro 
dermatológico anterior, e negou a presença de poliúria e 
polidpsia.

No exame físico foi constatado que o animal pesava 
3,250 kg, estava em bom estado de consciência, 
entretanto estado nutricional magro. As costelas estavam 
facilmente palpáveis, vértebras lombares evidentes, 
reentrância abdominal pronunciada, asas ilíacas palpáveis, 
compatível com índice de condição corporal (ICC) 2/9. As 
mucosas visíveis apresentavam-se francamente ictéricas. 
O grau de desidratação era de 8%. Não apresentou 
alteração na ausculta cardiopulmonar com frequência 
cardíaca de 180 batimentos por minuto e frequência 
respiratória de 46 movimentos por minuto. Na palpação 
abdominal constatou-se sensibilidade e hepatomegalia. A 
temperatura retal foi de 39.5oC.

Na inspeção cutânea foi observada uma ferida extensa, 
com escasso tecido subcutâneo de coloração amarelada, 
presença de vasos sanguíneos, com dimensões de 13 cm 
comprimento X 5 cm largura na região axilar e torácica 
lateral direita. Outras feridas de dimensões menores com 
aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm largura 
também foram observadas na região de cotovelo e 
abdominal cranial direita. Toda a pele do animal 
apresentava-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil (Figura 1). Diante do histórico pregresso 
e principalmente dos achados clínicos suspeitou-se de 
síndrome de fragilidade cutânea adquirida e doença hepática.

produto que é de 1,63 Kcal/mL. O valor total para a paciente 
foi de aproximadamente 170 mL/dia. Entretanto a 
introdução da alimentação foi feita de forma gradativa 
iniciada com 1\3 do volume total e aumentado de forma 
gradativa a cada 24 horas. Não houve vômitos ou 
resistência do animal que impedisse o aumento do volume 
ofertado. Após quatro dias e estabilização do animal, a 
sonda nasoesogáfica foi substituída por uma sonda 
esofágica com objetivo de aumentar a oferta alimentar e 
melhorar o manejo terapêutico (Figura 3). O alimento 
instituído foi a ração da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A). Inicialmente, a 
ração foi processada para ser administrada via sonda 
esofágica. O animal recebeu alimentação forçada por 32 
dias e permaneceu com a sonda esofágica por um total de 
45 dias. Esta foi removida no momento em que o animal 
passou a ganhar peso alimentando-se por vontade própria. 
A ração terapêutica da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi ofertada por um 
período aproximado de quatro meses até a alta do 
paciente. No decorrer de oito meses após o primeiro 
atendimento, o paciente ganhou um total de 3,780 Kg, ou 
seja atingiu o peso de 7,030 Kg passando de um índice de 
condição corporal 2/9 para um ICC de 7/9 (Figura 4).

tratamento apresentando IMC 2/9. B. Gata pesando 7,030 
Kg após oito meses do início do tratamento com IMC 7/9.

Diariamente, o manejo das feridas foi realizado com o 
uso de solução fisiológica estéril Nacl 0,9% para limpeza, 
e da pomada antimicrobiana sulfadiazina de prata creme 
1% e uma proteção mecânica. O acompanhamento da 
cicatrização da lesão maior foi documentado por meio de 
registro fotográfico. No dia 0, 7, 22 e 64 de tratamento o 
comprimento da ferida era respectivamente de 13 cm, 10 
cm, 4,0 cm e 2,3 cm. O tempo total de cicatrização se deu 
em 101 dias (Figura 5).

DISCUSSÃO
A SFC adquirida em gatos tem sido relacionada a 

doenças debilitantes e a um baixo índice de massa 
corporal. A investigação diagnóstica da maioria dos casos 
é realizada post mortem devido à falha e desistência 
terapêutica (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; REGNIE 
& PIERAGGI, 1989). A principal causa da síndrome de 
fragilidade adquirida em gatos é o HAC espontâneo ou 
iatrogênico (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 
2018). Entretanto neste caso o animal não apresentava 
histórico do uso de corticosteroides, poliúria, polidpsia e 
alterações ultrassonográficas de glândulas adrenais que 
justificassem a suspeita do HAC. Apesar do quadro inicial 
de hiperglicemia persistente, a reversão deste quadro em 
um curto período de tempo, associado à alteração da 
imagem ultrassonográfica do pâncreas, levou a suspeita 
de diabetes mellitus secundária à pancreatite.

Neste presente relato a SFC foi associada à 
desnutrição provocada por um longo período de anorexia 
secundária a presença de uma provável colangiohepatite e 
pancreatite. Mesmo com o resultado dos exames 
laboratoriais evidenciando aumento das enzimas 
hepáticas e as alterações ultrassonográficas compatíveis 
com colangiohepatite e pancreatite o diagnóstico 
etiológico definitivo só poderia ser realizado através do 
exame histopatológico (GRACE, 2018). Na presença das 
graves alterações clínicas o tutor declinou na decisão de 
submeter o animal a um procedimento cirúrgico. E 
também não autorizou a realização do teste para lipase 
pancreática especifica felina. Outras causas infecciosas 
como peritonite infecciosa felina, histoplasmose 
disseminada, e causas de neoplasias hepáticas 
previamente associadas à SFC adquirida foram 
desconsideradas frente à resposta terapêutica do animal e 
total reversão do quadro sem tratamento específico 
(CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; 
TROTMAN et al., 2007; McKNIGHT et al., 2018).

A gravidade do quadro clínico neste presente relato se 
deu pela associação de doenças debilitantes que 
estabeleceram um estado de anorexia prolongado e levou 
a um intenso catabolismo e déficit nutricional. Acredita-se 
que o baixo índice de massa corporal 2/9 do animal, no 
momento do primeiro atendimento, contribuiu de forma 
direta ao desenvolvimento da fragilidade cutânea. A 
hipótese que a falta de ingestão de nutrientes e o 
catabolismo grave influenciam negativamente na 
produção de colágeno o que leva à fragilidade cutânea em 
alguns gatos com predisposição (FURIANI et al., 2017). 
Este é o segundo relato de caso que descreve o sucesso 
terapêutico da SFC adquirida associada à desnutrição em 
gatos.

Apenas com o exame histopatológico da pele não é 
possível diferenciar a SFC adquirida da astenia cutânea, é 
preciso levar em consideração o histórico e apresentação 

clínica do animal. Como no presente relato, a SFC 
adquirida acomete principalmente gatos adultos e idosos, 
apesar ter sido relatada em um gato com apenas três 
meses de idade, e é caracterizada pela presença de uma 
pele visualmente fina e delicada, sem hiperextensibilidade, 
de aspecto frágil (DANIEL et al., 2010; CROSAZ e al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; SILVA & FIGHERA, 2018; 
FURIANI et al., 2017). Já a astenia cutânea acomete gatos 
jovens e é caracterizada pela presença de uma pele frágil 
com hiperextensibilidade associada à dermatopatia 
crônica (SEO et al., 2016).

Na SFC adquirida, as principais alterações 
histopatológicas encontradas são a atrofia epidérmica, 
atrofia dérmica, moderada hiperqueratose ortoqueratótica, 
atrofia de folículo piloso, fibras colágenas finas e 
desorganizadas e paniculite (SILVA & FIGHERA, 2018; 
TROTMAN et al., 2007; DANIEL et al., 2010; FURIANE et al., 
2017; TAMULEVICUS et al., 2011). A atrofia epidérmica e a 
presença de fragmentação e desorganização das fibras 
colágenas foram as principais alterações encontradas 
neste caso. A utilização do corte histológico da pele de um 
gato controle foi de grande importância para fundamentar 
o diagnóstico. O uso deste método comparativo de 
diagnóstico já foi realizado em outros estudos (REGNIE & 
PIERAGGI, 1989; FURIANI et al., 2017; CROSAZ et al., 
2013).

O tratamento realizado teve como objetivo resolver as 
patologias de base, suporte nutricional e manejo da ferida. 
A reversão do quadro metabólico de catabolismo presente 
neste caso rendeu maior atenção uma vez que o suporte 
nutricional, como já descrito auxilia na reversão do quadro 
da SFC adquirida em gatos (FURIANI et al., 2017). O uso de 
sonda para alimentação foi de grande importância para 
iniciar a alimentação após um período prolongado de 
anorexia. Inicialmente a sonda nasoesofágica foi utilizada 
por ser um procedimento não invasivo e não requerer 
anestesia. A sonda nasoesofágica é preferida para a 
introdução da alimentação visto que pacientes em 
anorexia prolongada são clinicamente instáveis 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). O substituto do leite 
materno para gatos da Total Equilíbrio (Total Alimentos 
S/A) foi utilizado pela alta quantidade de Kcal/ml e pela 
facilidade de sua manipulação em sondas menor diâmetro. 
O uso de sonda para alimentação possibilita a reintrodução 
gradativa do alimento e evita síndrome de realimentação, 
como é preconizado em casos de intenso catabolismo 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). Após estabilização do 
animal a sonda nasoesofágica foi substituída por uma 
sonda esofágica que permitiu a administração de um 
maior volume de dieta, além de poder permanecer por um 
período maior até a reversão do quadro de anorexia 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). A ração da Total Equilíbrio 
“Veterinary Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi 
utilizada para alimentação via sonda esofágica e ofertada 
de forma espontânea durante todo tratamento por 
tratar-se de uma ração com proteína de alta absorção, alta 

energia metabolizável, compostos de frutoligossacárideos 
(FOS) e mananoligossacarídeos (MOS) e glutamina que 
favoreceu a reversão do estado de catabolismo do animal. 
Os indivíduos que recebem maior aporte proteico e 
energético cicatrizam melhor e desenvolvem menos 
úlceras por pressão (RUSSELL, 2000).

Existem poucos dados sobre o tempo de cicatrização 
das lesões cutâneas na SFC adquirida, possivelmente pela 
escassez de casos bem-sucedidos (FURIANI et al., 2017; 
SILVA & FIGHERA, 2018). Em um gato com SFC adquirida 
secundária ao hiperadrenocorticismo foi descrito o tempo 
total de cicatrização de pouco mais de quatro meses 
(SILVA & FIGHERA, 2018). E também já foi relatada o uso 
de técnica de cirurgia reconstrutiva como tentativa não 
totalmente sucedida para correção de lesões cutâneas em 
um gato com SFC adquirida (McKNIGHT et al., 2018). 
Neste relato o manejo clínico das lesões cutâneas foi por 
meio de limpeza, medicamento tópicos e proteção para 
diminuir o risco infecções oportunista. O tempo total de 
cicatrização foi de 101 dias a contar do primeiro 
atendimento até a total cicatrização da região acometida. 
Até o presente relato já se passaram nove meses desde o 
diagnóstico e o animal apresenta-se em bom estado 
clínico e nutricional.

CONCLUSÃO
O sucesso terapêutico deste relato incentiva o 

tratamento da síndrome da fragilidade cutânea adquirida 
mesmo diante de seu aparecimento frente a uma grave 
condição clínica. Um bom manejo nutricional é de extrema 
importância em quadros de anorexia prolongada e o uso 
de ração terapêutica com proteína de alta absorção e alto 
valor de energia metabolizável foi fundamental para 
alcançar o bom resultado.
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Tabela 2. Resultado dos exames laboratoriais de um gato 
quatro meses após o sucesso terapêutico da síndrome de 
fragilidade cutânea adquirida.

Figura 1: Gata com 5 anos de idade, SRD, com fragilidade 
cutânea adquirida associada à desnutrição. Nota-se uma 
ferida maior com dimensões de 13 cm comprimento X 5 cm 
de largura, com escasso tecido subcutâneo de coloração 
amarelada, presença de vasos sanguíneos na região axilar 
e torácica lateral direita e outras feridas de dimensões 
menores com aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm 
largura na região de cotovelo e abdominal cranial direita. A 
pele apresenta-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil.

A abordagem de diagnóstica iniciou com a realização 
de exames laboratoriais hematológicos e de bioquímica 
sérica (albumina; alamina aminotransferase – ALT; 
aspartato aminotransferase – AST; fosfatase alcalina – FA; 
gamaglutamiltrasnferase – GGT; bilirrubina total e frações; 
ureia e creatinina; potássio; fósforo; glicemia). Um teste 
ELISA (Idexx Laboratories®) para detecção de anticorpos 
anti-FIV e antígenos do Felv também foi realizado. O animal 
foi submetido ao exame de ultrassonografia abdominal e 
uma biopsia incisional da pele.

Todos os exames executados tiveram meta confirmar a 
SFC e investigar o diagnóstico da doença de base envolvida 
neste caso. Contudo foi levado em consideração as 
principais causas previamente descritas para o diagnóstico 
diferencial.

RESULTADOS
Os exames laboratoriais revelaram uma anemia microcítica 
normocrômica com leucocitose neutrofílica, e o aumento 
na atividade das enzimas ALT, GGT, AST, FA. Uma 
hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia e hipocaliemia 
também estavam presentes (Tabela 1). A glicemia inicial foi 
de 380 mg/dL (referência: 80 a 120 mg/dL) o que levou a 
suspeita de um quadro de diabetes mellitus. O teste ELISA 
para detecção de anticorpos anti-FIV e antígenos do Felv 
foi negativo. Na ultrassonografia abdominal, o fígado 
apresentava-se com aumento de volume e contornos lisos, 

Figura 3. Gata com síndrome de fragilidade cutânea e 
desnutrição com diferentes sondas para suporte 
nutricional A. Gata recebendo o alimento por sonda 
nasoesofágica pela sua tutora na própria residência 
(substituto do leite materno para gatos da Total Equilíbrio 
– 1,63 Kcal/mL). B. Gata com sonda esofágica.

Figura 4. Gata, sem raça definida, cinco anos de idade 
antes e após o tratamento para SFC adquirida associada à 
desnutrição. A. Gata pesando 3,250 kg no início do 

Figura 5. Acompanhamento da cicatrização da lesão 
cutânea de um gato com síndrome de fragilidade cutânea 
adquirida por meio de registro fotográfico. A. Dia 0 do 
tratamento nota-se lesão cutânea com dimensão de 13 cm 
de comprimento, com escasso tecido subcutâneo, cor 
amarelada, pele de aspecto frágil, delgada e sem 
flexibilidade acometendo a região axilar e parede torácica 
lateral direita B. Dia 101 de tratamento evidenciando total 
cicatrização da lesão.

Após quatro meses da alta médica o animal foi 
submetido a uma nova avaliação geral que incluiu exames 
laboratoriais e um exame ultrassonográfico que não 
apresentaram alterações significativas (tabela 2). Em uma 
biópsia de pele incisional pós-tratamento o exame 
histopatológico evidenciou na coloração tricrômio de 
Masson uma epiderme normal, fibras de colágenas 
marcadas em azul intenso, ausência de desorganização 
das fibras colágenas e poucas fibras coradas em vermelho. 
Estes resultados foram comparados com o exame 
histopatológico da pele de um gato saudável (gato controle) 
(Figura 6).

Figura 6. Imagens do corte histológico da pele de um gato 
antes e após o tratamento da síndrome da fragilidade 
cutânea associada à desnutrição comparada ao corte 
histológico de um gato controle. (A) Corte histológico da 
pele antes do tratamento, nota-se atrofia da epiderme 
(seta) com infiltrado inflamatório misto em derme 
superficial e folículos pilosos com ausência de pelos. 
Coloração HE, Objetiva 40X. (B) Corte histológico da pele 
antes do tratamento, evidenciando fibras de colágeno 
marcadas em azul intenso apresentando-se fragmentadas 
e em desorganização, com afinidade tintoreal alterada 
(fibras vermelhas), Coloração Tricrômio de Masson, 
Objetiva 40X. (C) Corte histológico da pele após o 
tratamento, evidenciando epiderme normal e fibras de 
colágeno marcadas em azul intenso. Coloração Tricrômio 
de Masson, Objetiva 40X. (D) Animal controle. Coloração 
Tricrômio de Masson, Objetiva 20X.



INTRODUÇÃO
A síndrome de fragilidade cutânea (SFC) é uma 

condição rara em gatos que tem origem hereditária ou 
adquirida. A SFC hereditária também denominada astenia 
cutânea ou síndrome de Ehlers-Danlos ocorre devido a 
distúrbios genéticos que levam a alterações na síntese de 
colágeno ou na formação das fibras, que resulta na 
fragilidade da pele (SEQUEIRA et al., 1999; ANDRADE et 
al., 2008). A principal causa da síndrome de fragilidade 
adquirida em gatos é o hiperadrenocorticismo (HAC) 
espontâneo ou iatrogênico (VALENTIN et al., 2014; SILVA & 
FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018). Outras doenças 
graves e debilitantes como a lipidose hepática, a 
colangiohepatite, o colangiocarcinoma, a peritonite 
infecciosa felina, o linfoma e a histoplasmose disseminada 
já foram relacionadas (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 
2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; 
REGNIE & PIERAGGI, 1989).

A SFC adquirida acomete principalmente gatos adultos 
e idosos, e é caracterizada pela presença marcante de 
uma pele delgada, frágil, que rompe com leve manipulação, 
ausência de hiperextensibilidade, alopecia e sem histórico 
pregresso de trauma na pele (DANIEL et al., 2010; 
CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011).

A exata patogenia do desenvolvimento da SFC 
adquirida ainda não foram estabelecida. Na presença do 
HAC acredita-se que a concentração excessiva de 
glicocorticoide endógeno ou exógeno leva à interferência 
na produção de colágeno, assim o desenvolvimento desta 
síndrome (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018; 
VALENTIN et al., 2014). A caquexia secundária a um 
megaesôfago, um grave trauma de face e a desnutrição foi 
diretamente associada ao desenvolvimento da SFC 
adquirida em três gatos. Estes dados enfatizam que a 
anorexia prolongada, o estado de catabolismo e a falta de 
suporte nutricional influenciam negativamente a produção 
de colágeno em alguns gatos que pré- dispostos. (FURIANI 
et al., 2017).

As dermatopatias em cães e gatos podem ser 
resultantes da deficiência, do excesso e do desequilíbrio 
nutricional. O valor proteico da alimentação é fundamental 
para saúde da pele e da pelagem. O pelo é 95% proteína e 
a queratinização da pele requer 25% a 30% do 
requerimento proteico diário do animal. Atualmente as 
dietas comerciais possuem alto valor proteico o que 
diminuiu a frequência desta deficiência alimentar. No 
entanto, a presença de doenças graves que levam ao 
estado de anorexia prolongada e a desnutrição podem 
interferir na manutenção da pele e do pelo (MILLER et al., 
2013). Na Medicina, a desnutrição é um fator fundamental 
na etiopatogenia de uma lesão dermatológica denominada 
úlcera por pressão. Umas das razões para este fato inclui 
a perda proteica da derme e a capacidade diminuída de 
reproduzir novas células como o colágeno. (RUSSELL, 
2000).

Doenças hepáticas e pancreáticas desempenham um 
papel crucial na indução da anorexia prolongada e no 
estado de catabolismo em gatos. A pancreatite pode ser 
subclínica ou apresentar sinais clínicos inespecíficos 
como letargia, anorexia, perda de peso, dor abdominal, 
desidratação, vômito, diarreia, febre e icterícia. O 
diagnóstico é feito através de exames laboratoriais e 
ultrassonográfico. A pancreatite crônica representa dois 
terços dos casos das doenças pancreáticas e só pode ser 
distinguida da pancreatite aguda pelo exame 
histopatológico (STEINER, 2018). Entre as doenças 
hepáticas no gato, a colangiohepatite é uma afecção que 
pode ter caráter agudo ou crônico de origem inflamatória, 
séptica, auto-imune, infecciosa ou parasitária. Os sinais 
clínicos da colangiohepatite são semelhantes aos 
encontrados na pancreatite, sendo a icterícia um sinal 
clínico importante. Os exames laboratoriais e o exame 
ultrassonográfico auxiliam no diagnóstico e manejo 
terapêutico. Entretanto, o diagnóstico definitivo deve ser 
realizado através do exame histopatológico (GRACE, 
2018).

O diagnóstico da SFC adquirida é baseado no histórico, 
dados clínicos e no exame histopatológico da pele. As 
principais alterações encontradas no exame 
histopatológico na coloração Hematoxilina-Eosina (HE) 
são a atrofia epidérmica e  da derme, a atrofia de glândula 
sebácea e o desarranjo das fibras de colágenos (SCHAER 
& GINN, 1999). Na coloração Tricômio de Masson pela 
microscopia óptica nota-se desorganização das fibras 
colágenas as quais podem se apresentar 
morfologicamente normais ou com variação de diâmetro 
(ANDRADE et al., 2008). A intensa variação no diâmetro 
das fibras colágenas é melhor visualizadas pela 
microscopia eletrônica (REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O sucesso terapêutico da SFC adquirida em gatos foi 
descrito em apenas três trabalhos anteriores. Em um gato 
com histórico de polifagia, poliúria, polidpsia e lesões de 
pele com dois meses evolução foi realizado o diagnóstico 
SFC secundária a diabetes mellitus e HAC. O controle 
terapêutico do diabetes mellitus e do HAC ocorreu, 
respectivamente, três e seis meses após o diagnóstico. E 
decorrido 12 meses, o animal não apresentou novas lesões 
de pele (SILVA & FIGHERA, 2018). O uso de 
glicocorticoides por um período de sete semanas para 
tratamento de gengivite e estomatite em um gato levou ao 
desenvolvimento de lacerações na pele que foi associado 
à SFC em virtude do HAC iatrogênico. A reversão do 
quadro clínico com total cicatrização da pele ocorreu nove 
semanas após descontinuar o uso de glicocorticoide e 
manejo clínico e cirúrgico das lesões (McKNIGHT et al., 
2018). Estes resultados enfatizam que o tratamento da 
SFC adquirida ocorre com o controle da doença de base. A 
desnutrição de um gato filhote com privação alimentar foi 
descrito como a causa primária no desenvolvimento da 
SFC. O tratamento neste caso consistiu no suporte 

nutricional com dieta balanceada (FURIANI et al., 2017).
O prognóstico da SFC adquirida em gatos são 

reservado. Na maioria dos casos diagnosticados o exame 
histopatológico é realizado com amostras “post mortem”. 
A gravidade do quadro clínico e nutricional do animal, no 
primeiro atendimento, está diretamente ligada à falha 
terapêutica e a eutanásia. (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et 
al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 
2007; REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
bem-sucedido de tratamento da SFC adquirida associada à 
desnutrição em um gato.

MATERIAL E MÉTODOS
Um felino, fêmea, SRD, castrada com aproximadamente 

cinco anos de idade foi atendida no Hospital Veterinário de 
Pequenos Animais da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, no município de Seropédica, com queixa 
clínica de lesão cutânea há pelo menos 60 dias. O histórico 
relatado foi que o animal vivia em uma colônia com 
aproximadamente outros 50 animais sem 
acompanhamento médico veterinário. Não sofreu trauma 
cutâneo e encontrava-se em estado de anorexia há mais 
de um mês. O tutor informou não utilizar nenhuma 
medicação por via enteral ou parenteral, apenas tentativas 
frustradas de tratamento tópico da ferida com pomada 
antimicrobiana. O animal nunca apresentou quadro 
dermatológico anterior, e negou a presença de poliúria e 
polidpsia.

No exame físico foi constatado que o animal pesava 
3,250 kg, estava em bom estado de consciência, 
entretanto estado nutricional magro. As costelas estavam 
facilmente palpáveis, vértebras lombares evidentes, 
reentrância abdominal pronunciada, asas ilíacas palpáveis, 
compatível com índice de condição corporal (ICC) 2/9. As 
mucosas visíveis apresentavam-se francamente ictéricas. 
O grau de desidratação era de 8%. Não apresentou 
alteração na ausculta cardiopulmonar com frequência 
cardíaca de 180 batimentos por minuto e frequência 
respiratória de 46 movimentos por minuto. Na palpação 
abdominal constatou-se sensibilidade e hepatomegalia. A 
temperatura retal foi de 39.5oC.

Na inspeção cutânea foi observada uma ferida extensa, 
com escasso tecido subcutâneo de coloração amarelada, 
presença de vasos sanguíneos, com dimensões de 13 cm 
comprimento X 5 cm largura na região axilar e torácica 
lateral direita. Outras feridas de dimensões menores com 
aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm largura 
também foram observadas na região de cotovelo e 
abdominal cranial direita. Toda a pele do animal 
apresentava-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil (Figura 1). Diante do histórico pregresso 
e principalmente dos achados clínicos suspeitou-se de 
síndrome de fragilidade cutânea adquirida e doença hepática.

produto que é de 1,63 Kcal/mL. O valor total para a paciente 
foi de aproximadamente 170 mL/dia. Entretanto a 
introdução da alimentação foi feita de forma gradativa 
iniciada com 1\3 do volume total e aumentado de forma 
gradativa a cada 24 horas. Não houve vômitos ou 
resistência do animal que impedisse o aumento do volume 
ofertado. Após quatro dias e estabilização do animal, a 
sonda nasoesogáfica foi substituída por uma sonda 
esofágica com objetivo de aumentar a oferta alimentar e 
melhorar o manejo terapêutico (Figura 3). O alimento 
instituído foi a ração da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A). Inicialmente, a 
ração foi processada para ser administrada via sonda 
esofágica. O animal recebeu alimentação forçada por 32 
dias e permaneceu com a sonda esofágica por um total de 
45 dias. Esta foi removida no momento em que o animal 
passou a ganhar peso alimentando-se por vontade própria. 
A ração terapêutica da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi ofertada por um 
período aproximado de quatro meses até a alta do 
paciente. No decorrer de oito meses após o primeiro 
atendimento, o paciente ganhou um total de 3,780 Kg, ou 
seja atingiu o peso de 7,030 Kg passando de um índice de 
condição corporal 2/9 para um ICC de 7/9 (Figura 4).

DISCUSSÃO
A SFC adquirida em gatos tem sido relacionada a 

doenças debilitantes e a um baixo índice de massa 
corporal. A investigação diagnóstica da maioria dos casos 
é realizada post mortem devido à falha e desistência 
terapêutica (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; REGNIE 
& PIERAGGI, 1989). A principal causa da síndrome de 
fragilidade adquirida em gatos é o HAC espontâneo ou 
iatrogênico (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 
2018). Entretanto neste caso o animal não apresentava 
histórico do uso de corticosteroides, poliúria, polidpsia e 
alterações ultrassonográficas de glândulas adrenais que 
justificassem a suspeita do HAC. Apesar do quadro inicial 
de hiperglicemia persistente, a reversão deste quadro em 
um curto período de tempo, associado à alteração da 
imagem ultrassonográfica do pâncreas, levou a suspeita 
de diabetes mellitus secundária à pancreatite.

Neste presente relato a SFC foi associada à 
desnutrição provocada por um longo período de anorexia 
secundária a presença de uma provável colangiohepatite e 
pancreatite. Mesmo com o resultado dos exames 
laboratoriais evidenciando aumento das enzimas 
hepáticas e as alterações ultrassonográficas compatíveis 
com colangiohepatite e pancreatite o diagnóstico 
etiológico definitivo só poderia ser realizado através do 
exame histopatológico (GRACE, 2018). Na presença das 
graves alterações clínicas o tutor declinou na decisão de 
submeter o animal a um procedimento cirúrgico. E 
também não autorizou a realização do teste para lipase 
pancreática especifica felina. Outras causas infecciosas 
como peritonite infecciosa felina, histoplasmose 
disseminada, e causas de neoplasias hepáticas 
previamente associadas à SFC adquirida foram 
desconsideradas frente à resposta terapêutica do animal e 
total reversão do quadro sem tratamento específico 
(CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; 
TROTMAN et al., 2007; McKNIGHT et al., 2018).

A gravidade do quadro clínico neste presente relato se 
deu pela associação de doenças debilitantes que 
estabeleceram um estado de anorexia prolongado e levou 
a um intenso catabolismo e déficit nutricional. Acredita-se 
que o baixo índice de massa corporal 2/9 do animal, no 
momento do primeiro atendimento, contribuiu de forma 
direta ao desenvolvimento da fragilidade cutânea. A 
hipótese que a falta de ingestão de nutrientes e o 
catabolismo grave influenciam negativamente na 
produção de colágeno o que leva à fragilidade cutânea em 
alguns gatos com predisposição (FURIANI et al., 2017). 
Este é o segundo relato de caso que descreve o sucesso 
terapêutico da SFC adquirida associada à desnutrição em 
gatos.

Apenas com o exame histopatológico da pele não é 
possível diferenciar a SFC adquirida da astenia cutânea, é 
preciso levar em consideração o histórico e apresentação 

clínica do animal. Como no presente relato, a SFC 
adquirida acomete principalmente gatos adultos e idosos, 
apesar ter sido relatada em um gato com apenas três 
meses de idade, e é caracterizada pela presença de uma 
pele visualmente fina e delicada, sem hiperextensibilidade, 
de aspecto frágil (DANIEL et al., 2010; CROSAZ e al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; SILVA & FIGHERA, 2018; 
FURIANI et al., 2017). Já a astenia cutânea acomete gatos 
jovens e é caracterizada pela presença de uma pele frágil 
com hiperextensibilidade associada à dermatopatia 
crônica (SEO et al., 2016).

Na SFC adquirida, as principais alterações 
histopatológicas encontradas são a atrofia epidérmica, 
atrofia dérmica, moderada hiperqueratose ortoqueratótica, 
atrofia de folículo piloso, fibras colágenas finas e 
desorganizadas e paniculite (SILVA & FIGHERA, 2018; 
TROTMAN et al., 2007; DANIEL et al., 2010; FURIANE et al., 
2017; TAMULEVICUS et al., 2011). A atrofia epidérmica e a 
presença de fragmentação e desorganização das fibras 
colágenas foram as principais alterações encontradas 
neste caso. A utilização do corte histológico da pele de um 
gato controle foi de grande importância para fundamentar 
o diagnóstico. O uso deste método comparativo de 
diagnóstico já foi realizado em outros estudos (REGNIE & 
PIERAGGI, 1989; FURIANI et al., 2017; CROSAZ et al., 
2013).

O tratamento realizado teve como objetivo resolver as 
patologias de base, suporte nutricional e manejo da ferida. 
A reversão do quadro metabólico de catabolismo presente 
neste caso rendeu maior atenção uma vez que o suporte 
nutricional, como já descrito auxilia na reversão do quadro 
da SFC adquirida em gatos (FURIANI et al., 2017). O uso de 
sonda para alimentação foi de grande importância para 
iniciar a alimentação após um período prolongado de 
anorexia. Inicialmente a sonda nasoesofágica foi utilizada 
por ser um procedimento não invasivo e não requerer 
anestesia. A sonda nasoesofágica é preferida para a 
introdução da alimentação visto que pacientes em 
anorexia prolongada são clinicamente instáveis 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). O substituto do leite 
materno para gatos da Total Equilíbrio (Total Alimentos 
S/A) foi utilizado pela alta quantidade de Kcal/ml e pela 
facilidade de sua manipulação em sondas menor diâmetro. 
O uso de sonda para alimentação possibilita a reintrodução 
gradativa do alimento e evita síndrome de realimentação, 
como é preconizado em casos de intenso catabolismo 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). Após estabilização do 
animal a sonda nasoesofágica foi substituída por uma 
sonda esofágica que permitiu a administração de um 
maior volume de dieta, além de poder permanecer por um 
período maior até a reversão do quadro de anorexia 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). A ração da Total Equilíbrio 
“Veterinary Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi 
utilizada para alimentação via sonda esofágica e ofertada 
de forma espontânea durante todo tratamento por 
tratar-se de uma ração com proteína de alta absorção, alta 

energia metabolizável, compostos de frutoligossacárideos 
(FOS) e mananoligossacarídeos (MOS) e glutamina que 
favoreceu a reversão do estado de catabolismo do animal. 
Os indivíduos que recebem maior aporte proteico e 
energético cicatrizam melhor e desenvolvem menos 
úlceras por pressão (RUSSELL, 2000).

Existem poucos dados sobre o tempo de cicatrização 
das lesões cutâneas na SFC adquirida, possivelmente pela 
escassez de casos bem-sucedidos (FURIANI et al., 2017; 
SILVA & FIGHERA, 2018). Em um gato com SFC adquirida 
secundária ao hiperadrenocorticismo foi descrito o tempo 
total de cicatrização de pouco mais de quatro meses 
(SILVA & FIGHERA, 2018). E também já foi relatada o uso 
de técnica de cirurgia reconstrutiva como tentativa não 
totalmente sucedida para correção de lesões cutâneas em 
um gato com SFC adquirida (McKNIGHT et al., 2018). 
Neste relato o manejo clínico das lesões cutâneas foi por 
meio de limpeza, medicamento tópicos e proteção para 
diminuir o risco infecções oportunista. O tempo total de 
cicatrização foi de 101 dias a contar do primeiro 
atendimento até a total cicatrização da região acometida. 
Até o presente relato já se passaram nove meses desde o 
diagnóstico e o animal apresenta-se em bom estado 
clínico e nutricional.

CONCLUSÃO
O sucesso terapêutico deste relato incentiva o 

tratamento da síndrome da fragilidade cutânea adquirida 
mesmo diante de seu aparecimento frente a uma grave 
condição clínica. Um bom manejo nutricional é de extrema 
importância em quadros de anorexia prolongada e o uso 
de ração terapêutica com proteína de alta absorção e alto 
valor de energia metabolizável foi fundamental para 
alcançar o bom resultado.
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Tabela 2. Resultado dos exames laboratoriais de um gato 
quatro meses após o sucesso terapêutico da síndrome de 
fragilidade cutânea adquirida.

Figura 1: Gata com 5 anos de idade, SRD, com fragilidade 
cutânea adquirida associada à desnutrição. Nota-se uma 
ferida maior com dimensões de 13 cm comprimento X 5 cm 
de largura, com escasso tecido subcutâneo de coloração 
amarelada, presença de vasos sanguíneos na região axilar 
e torácica lateral direita e outras feridas de dimensões 
menores com aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm 
largura na região de cotovelo e abdominal cranial direita. A 
pele apresenta-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil.

A abordagem de diagnóstica iniciou com a realização 
de exames laboratoriais hematológicos e de bioquímica 
sérica (albumina; alamina aminotransferase – ALT; 
aspartato aminotransferase – AST; fosfatase alcalina – FA; 
gamaglutamiltrasnferase – GGT; bilirrubina total e frações; 
ureia e creatinina; potássio; fósforo; glicemia). Um teste 
ELISA (Idexx Laboratories®) para detecção de anticorpos 
anti-FIV e antígenos do Felv também foi realizado. O animal 
foi submetido ao exame de ultrassonografia abdominal e 
uma biopsia incisional da pele.

Todos os exames executados tiveram meta confirmar a 
SFC e investigar o diagnóstico da doença de base envolvida 
neste caso. Contudo foi levado em consideração as 
principais causas previamente descritas para o diagnóstico 
diferencial.

RESULTADOS
Os exames laboratoriais revelaram uma anemia microcítica 
normocrômica com leucocitose neutrofílica, e o aumento 
na atividade das enzimas ALT, GGT, AST, FA. Uma 
hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia e hipocaliemia 
também estavam presentes (Tabela 1). A glicemia inicial foi 
de 380 mg/dL (referência: 80 a 120 mg/dL) o que levou a 
suspeita de um quadro de diabetes mellitus. O teste ELISA 
para detecção de anticorpos anti-FIV e antígenos do Felv 
foi negativo. Na ultrassonografia abdominal, o fígado 
apresentava-se com aumento de volume e contornos lisos, 

Figura 3. Gata com síndrome de fragilidade cutânea e 
desnutrição com diferentes sondas para suporte 
nutricional A. Gata recebendo o alimento por sonda 
nasoesofágica pela sua tutora na própria residência 
(substituto do leite materno para gatos da Total Equilíbrio 
– 1,63 Kcal/mL). B. Gata com sonda esofágica.

Figura 4. Gata, sem raça definida, cinco anos de idade 
antes e após o tratamento para SFC adquirida associada à 
desnutrição. A. Gata pesando 3,250 kg no início do 
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Figura 6. Imagens do corte histológico da pele de um gato 
antes e após o tratamento da síndrome da fragilidade 
cutânea associada à desnutrição comparada ao corte 
histológico de um gato controle. (A) Corte histológico da 
pele antes do tratamento, nota-se atrofia da epiderme 
(seta) com infiltrado inflamatório misto em derme 
superficial e folículos pilosos com ausência de pelos. 
Coloração HE, Objetiva 40X. (B) Corte histológico da pele 
antes do tratamento, evidenciando fibras de colágeno 
marcadas em azul intenso apresentando-se fragmentadas 
e em desorganização, com afinidade tintoreal alterada 
(fibras vermelhas), Coloração Tricrômio de Masson, 
Objetiva 40X. (C) Corte histológico da pele após o 
tratamento, evidenciando epiderme normal e fibras de 
colágeno marcadas em azul intenso. Coloração Tricrômio 
de Masson, Objetiva 40X. (D) Animal controle. Coloração 
Tricrômio de Masson, Objetiva 20X.



INTRODUÇÃO
A síndrome de fragilidade cutânea (SFC) é uma 

condição rara em gatos que tem origem hereditária ou 
adquirida. A SFC hereditária também denominada astenia 
cutânea ou síndrome de Ehlers-Danlos ocorre devido a 
distúrbios genéticos que levam a alterações na síntese de 
colágeno ou na formação das fibras, que resulta na 
fragilidade da pele (SEQUEIRA et al., 1999; ANDRADE et 
al., 2008). A principal causa da síndrome de fragilidade 
adquirida em gatos é o hiperadrenocorticismo (HAC) 
espontâneo ou iatrogênico (VALENTIN et al., 2014; SILVA & 
FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018). Outras doenças 
graves e debilitantes como a lipidose hepática, a 
colangiohepatite, o colangiocarcinoma, a peritonite 
infecciosa felina, o linfoma e a histoplasmose disseminada 
já foram relacionadas (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 
2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; 
REGNIE & PIERAGGI, 1989).

A SFC adquirida acomete principalmente gatos adultos 
e idosos, e é caracterizada pela presença marcante de 
uma pele delgada, frágil, que rompe com leve manipulação, 
ausência de hiperextensibilidade, alopecia e sem histórico 
pregresso de trauma na pele (DANIEL et al., 2010; 
CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011).

A exata patogenia do desenvolvimento da SFC 
adquirida ainda não foram estabelecida. Na presença do 
HAC acredita-se que a concentração excessiva de 
glicocorticoide endógeno ou exógeno leva à interferência 
na produção de colágeno, assim o desenvolvimento desta 
síndrome (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018; 
VALENTIN et al., 2014). A caquexia secundária a um 
megaesôfago, um grave trauma de face e a desnutrição foi 
diretamente associada ao desenvolvimento da SFC 
adquirida em três gatos. Estes dados enfatizam que a 
anorexia prolongada, o estado de catabolismo e a falta de 
suporte nutricional influenciam negativamente a produção 
de colágeno em alguns gatos que pré- dispostos. (FURIANI 
et al., 2017).

As dermatopatias em cães e gatos podem ser 
resultantes da deficiência, do excesso e do desequilíbrio 
nutricional. O valor proteico da alimentação é fundamental 
para saúde da pele e da pelagem. O pelo é 95% proteína e 
a queratinização da pele requer 25% a 30% do 
requerimento proteico diário do animal. Atualmente as 
dietas comerciais possuem alto valor proteico o que 
diminuiu a frequência desta deficiência alimentar. No 
entanto, a presença de doenças graves que levam ao 
estado de anorexia prolongada e a desnutrição podem 
interferir na manutenção da pele e do pelo (MILLER et al., 
2013). Na Medicina, a desnutrição é um fator fundamental 
na etiopatogenia de uma lesão dermatológica denominada 
úlcera por pressão. Umas das razões para este fato inclui 
a perda proteica da derme e a capacidade diminuída de 
reproduzir novas células como o colágeno. (RUSSELL, 
2000).

Doenças hepáticas e pancreáticas desempenham um 
papel crucial na indução da anorexia prolongada e no 
estado de catabolismo em gatos. A pancreatite pode ser 
subclínica ou apresentar sinais clínicos inespecíficos 
como letargia, anorexia, perda de peso, dor abdominal, 
desidratação, vômito, diarreia, febre e icterícia. O 
diagnóstico é feito através de exames laboratoriais e 
ultrassonográfico. A pancreatite crônica representa dois 
terços dos casos das doenças pancreáticas e só pode ser 
distinguida da pancreatite aguda pelo exame 
histopatológico (STEINER, 2018). Entre as doenças 
hepáticas no gato, a colangiohepatite é uma afecção que 
pode ter caráter agudo ou crônico de origem inflamatória, 
séptica, auto-imune, infecciosa ou parasitária. Os sinais 
clínicos da colangiohepatite são semelhantes aos 
encontrados na pancreatite, sendo a icterícia um sinal 
clínico importante. Os exames laboratoriais e o exame 
ultrassonográfico auxiliam no diagnóstico e manejo 
terapêutico. Entretanto, o diagnóstico definitivo deve ser 
realizado através do exame histopatológico (GRACE, 
2018).

O diagnóstico da SFC adquirida é baseado no histórico, 
dados clínicos e no exame histopatológico da pele. As 
principais alterações encontradas no exame 
histopatológico na coloração Hematoxilina-Eosina (HE) 
são a atrofia epidérmica e  da derme, a atrofia de glândula 
sebácea e o desarranjo das fibras de colágenos (SCHAER 
& GINN, 1999). Na coloração Tricômio de Masson pela 
microscopia óptica nota-se desorganização das fibras 
colágenas as quais podem se apresentar 
morfologicamente normais ou com variação de diâmetro 
(ANDRADE et al., 2008). A intensa variação no diâmetro 
das fibras colágenas é melhor visualizadas pela 
microscopia eletrônica (REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O sucesso terapêutico da SFC adquirida em gatos foi 
descrito em apenas três trabalhos anteriores. Em um gato 
com histórico de polifagia, poliúria, polidpsia e lesões de 
pele com dois meses evolução foi realizado o diagnóstico 
SFC secundária a diabetes mellitus e HAC. O controle 
terapêutico do diabetes mellitus e do HAC ocorreu, 
respectivamente, três e seis meses após o diagnóstico. E 
decorrido 12 meses, o animal não apresentou novas lesões 
de pele (SILVA & FIGHERA, 2018). O uso de 
glicocorticoides por um período de sete semanas para 
tratamento de gengivite e estomatite em um gato levou ao 
desenvolvimento de lacerações na pele que foi associado 
à SFC em virtude do HAC iatrogênico. A reversão do 
quadro clínico com total cicatrização da pele ocorreu nove 
semanas após descontinuar o uso de glicocorticoide e 
manejo clínico e cirúrgico das lesões (McKNIGHT et al., 
2018). Estes resultados enfatizam que o tratamento da 
SFC adquirida ocorre com o controle da doença de base. A 
desnutrição de um gato filhote com privação alimentar foi 
descrito como a causa primária no desenvolvimento da 
SFC. O tratamento neste caso consistiu no suporte 

nutricional com dieta balanceada (FURIANI et al., 2017).
O prognóstico da SFC adquirida em gatos são 

reservado. Na maioria dos casos diagnosticados o exame 
histopatológico é realizado com amostras “post mortem”. 
A gravidade do quadro clínico e nutricional do animal, no 
primeiro atendimento, está diretamente ligada à falha 
terapêutica e a eutanásia. (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et 
al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 
2007; REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
bem-sucedido de tratamento da SFC adquirida associada à 
desnutrição em um gato.

MATERIAL E MÉTODOS
Um felino, fêmea, SRD, castrada com aproximadamente 

cinco anos de idade foi atendida no Hospital Veterinário de 
Pequenos Animais da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, no município de Seropédica, com queixa 
clínica de lesão cutânea há pelo menos 60 dias. O histórico 
relatado foi que o animal vivia em uma colônia com 
aproximadamente outros 50 animais sem 
acompanhamento médico veterinário. Não sofreu trauma 
cutâneo e encontrava-se em estado de anorexia há mais 
de um mês. O tutor informou não utilizar nenhuma 
medicação por via enteral ou parenteral, apenas tentativas 
frustradas de tratamento tópico da ferida com pomada 
antimicrobiana. O animal nunca apresentou quadro 
dermatológico anterior, e negou a presença de poliúria e 
polidpsia.

No exame físico foi constatado que o animal pesava 
3,250 kg, estava em bom estado de consciência, 
entretanto estado nutricional magro. As costelas estavam 
facilmente palpáveis, vértebras lombares evidentes, 
reentrância abdominal pronunciada, asas ilíacas palpáveis, 
compatível com índice de condição corporal (ICC) 2/9. As 
mucosas visíveis apresentavam-se francamente ictéricas. 
O grau de desidratação era de 8%. Não apresentou 
alteração na ausculta cardiopulmonar com frequência 
cardíaca de 180 batimentos por minuto e frequência 
respiratória de 46 movimentos por minuto. Na palpação 
abdominal constatou-se sensibilidade e hepatomegalia. A 
temperatura retal foi de 39.5oC.

Na inspeção cutânea foi observada uma ferida extensa, 
com escasso tecido subcutâneo de coloração amarelada, 
presença de vasos sanguíneos, com dimensões de 13 cm 
comprimento X 5 cm largura na região axilar e torácica 
lateral direita. Outras feridas de dimensões menores com 
aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm largura 
também foram observadas na região de cotovelo e 
abdominal cranial direita. Toda a pele do animal 
apresentava-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil (Figura 1). Diante do histórico pregresso 
e principalmente dos achados clínicos suspeitou-se de 
síndrome de fragilidade cutânea adquirida e doença hepática.

produto que é de 1,63 Kcal/mL. O valor total para a paciente 
foi de aproximadamente 170 mL/dia. Entretanto a 
introdução da alimentação foi feita de forma gradativa 
iniciada com 1\3 do volume total e aumentado de forma 
gradativa a cada 24 horas. Não houve vômitos ou 
resistência do animal que impedisse o aumento do volume 
ofertado. Após quatro dias e estabilização do animal, a 
sonda nasoesogáfica foi substituída por uma sonda 
esofágica com objetivo de aumentar a oferta alimentar e 
melhorar o manejo terapêutico (Figura 3). O alimento 
instituído foi a ração da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A). Inicialmente, a 
ração foi processada para ser administrada via sonda 
esofágica. O animal recebeu alimentação forçada por 32 
dias e permaneceu com a sonda esofágica por um total de 
45 dias. Esta foi removida no momento em que o animal 
passou a ganhar peso alimentando-se por vontade própria. 
A ração terapêutica da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi ofertada por um 
período aproximado de quatro meses até a alta do 
paciente. No decorrer de oito meses após o primeiro 
atendimento, o paciente ganhou um total de 3,780 Kg, ou 
seja atingiu o peso de 7,030 Kg passando de um índice de 
condição corporal 2/9 para um ICC de 7/9 (Figura 4).

DISCUSSÃO
A SFC adquirida em gatos tem sido relacionada a 

doenças debilitantes e a um baixo índice de massa 
corporal. A investigação diagnóstica da maioria dos casos 
é realizada post mortem devido à falha e desistência 
terapêutica (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; REGNIE 
& PIERAGGI, 1989). A principal causa da síndrome de 
fragilidade adquirida em gatos é o HAC espontâneo ou 
iatrogênico (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 
2018). Entretanto neste caso o animal não apresentava 
histórico do uso de corticosteroides, poliúria, polidpsia e 
alterações ultrassonográficas de glândulas adrenais que 
justificassem a suspeita do HAC. Apesar do quadro inicial 
de hiperglicemia persistente, a reversão deste quadro em 
um curto período de tempo, associado à alteração da 
imagem ultrassonográfica do pâncreas, levou a suspeita 
de diabetes mellitus secundária à pancreatite.

Neste presente relato a SFC foi associada à 
desnutrição provocada por um longo período de anorexia 
secundária a presença de uma provável colangiohepatite e 
pancreatite. Mesmo com o resultado dos exames 
laboratoriais evidenciando aumento das enzimas 
hepáticas e as alterações ultrassonográficas compatíveis 
com colangiohepatite e pancreatite o diagnóstico 
etiológico definitivo só poderia ser realizado através do 
exame histopatológico (GRACE, 2018). Na presença das 
graves alterações clínicas o tutor declinou na decisão de 
submeter o animal a um procedimento cirúrgico. E 
também não autorizou a realização do teste para lipase 
pancreática especifica felina. Outras causas infecciosas 
como peritonite infecciosa felina, histoplasmose 
disseminada, e causas de neoplasias hepáticas 
previamente associadas à SFC adquirida foram 
desconsideradas frente à resposta terapêutica do animal e 
total reversão do quadro sem tratamento específico 
(CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; 
TROTMAN et al., 2007; McKNIGHT et al., 2018).

A gravidade do quadro clínico neste presente relato se 
deu pela associação de doenças debilitantes que 
estabeleceram um estado de anorexia prolongado e levou 
a um intenso catabolismo e déficit nutricional. Acredita-se 
que o baixo índice de massa corporal 2/9 do animal, no 
momento do primeiro atendimento, contribuiu de forma 
direta ao desenvolvimento da fragilidade cutânea. A 
hipótese que a falta de ingestão de nutrientes e o 
catabolismo grave influenciam negativamente na 
produção de colágeno o que leva à fragilidade cutânea em 
alguns gatos com predisposição (FURIANI et al., 2017). 
Este é o segundo relato de caso que descreve o sucesso 
terapêutico da SFC adquirida associada à desnutrição em 
gatos.

Apenas com o exame histopatológico da pele não é 
possível diferenciar a SFC adquirida da astenia cutânea, é 
preciso levar em consideração o histórico e apresentação 

clínica do animal. Como no presente relato, a SFC 
adquirida acomete principalmente gatos adultos e idosos, 
apesar ter sido relatada em um gato com apenas três 
meses de idade, e é caracterizada pela presença de uma 
pele visualmente fina e delicada, sem hiperextensibilidade, 
de aspecto frágil (DANIEL et al., 2010; CROSAZ e al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; SILVA & FIGHERA, 2018; 
FURIANI et al., 2017). Já a astenia cutânea acomete gatos 
jovens e é caracterizada pela presença de uma pele frágil 
com hiperextensibilidade associada à dermatopatia 
crônica (SEO et al., 2016).

Na SFC adquirida, as principais alterações 
histopatológicas encontradas são a atrofia epidérmica, 
atrofia dérmica, moderada hiperqueratose ortoqueratótica, 
atrofia de folículo piloso, fibras colágenas finas e 
desorganizadas e paniculite (SILVA & FIGHERA, 2018; 
TROTMAN et al., 2007; DANIEL et al., 2010; FURIANE et al., 
2017; TAMULEVICUS et al., 2011). A atrofia epidérmica e a 
presença de fragmentação e desorganização das fibras 
colágenas foram as principais alterações encontradas 
neste caso. A utilização do corte histológico da pele de um 
gato controle foi de grande importância para fundamentar 
o diagnóstico. O uso deste método comparativo de 
diagnóstico já foi realizado em outros estudos (REGNIE & 
PIERAGGI, 1989; FURIANI et al., 2017; CROSAZ et al., 
2013).

O tratamento realizado teve como objetivo resolver as 
patologias de base, suporte nutricional e manejo da ferida. 
A reversão do quadro metabólico de catabolismo presente 
neste caso rendeu maior atenção uma vez que o suporte 
nutricional, como já descrito auxilia na reversão do quadro 
da SFC adquirida em gatos (FURIANI et al., 2017). O uso de 
sonda para alimentação foi de grande importância para 
iniciar a alimentação após um período prolongado de 
anorexia. Inicialmente a sonda nasoesofágica foi utilizada 
por ser um procedimento não invasivo e não requerer 
anestesia. A sonda nasoesofágica é preferida para a 
introdução da alimentação visto que pacientes em 
anorexia prolongada são clinicamente instáveis 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). O substituto do leite 
materno para gatos da Total Equilíbrio (Total Alimentos 
S/A) foi utilizado pela alta quantidade de Kcal/ml e pela 
facilidade de sua manipulação em sondas menor diâmetro. 
O uso de sonda para alimentação possibilita a reintrodução 
gradativa do alimento e evita síndrome de realimentação, 
como é preconizado em casos de intenso catabolismo 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). Após estabilização do 
animal a sonda nasoesofágica foi substituída por uma 
sonda esofágica que permitiu a administração de um 
maior volume de dieta, além de poder permanecer por um 
período maior até a reversão do quadro de anorexia 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). A ração da Total Equilíbrio 
“Veterinary Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi 
utilizada para alimentação via sonda esofágica e ofertada 
de forma espontânea durante todo tratamento por 
tratar-se de uma ração com proteína de alta absorção, alta 

energia metabolizável, compostos de frutoligossacárideos 
(FOS) e mananoligossacarídeos (MOS) e glutamina que 
favoreceu a reversão do estado de catabolismo do animal. 
Os indivíduos que recebem maior aporte proteico e 
energético cicatrizam melhor e desenvolvem menos 
úlceras por pressão (RUSSELL, 2000).

Existem poucos dados sobre o tempo de cicatrização 
das lesões cutâneas na SFC adquirida, possivelmente pela 
escassez de casos bem-sucedidos (FURIANI et al., 2017; 
SILVA & FIGHERA, 2018). Em um gato com SFC adquirida 
secundária ao hiperadrenocorticismo foi descrito o tempo 
total de cicatrização de pouco mais de quatro meses 
(SILVA & FIGHERA, 2018). E também já foi relatada o uso 
de técnica de cirurgia reconstrutiva como tentativa não 
totalmente sucedida para correção de lesões cutâneas em 
um gato com SFC adquirida (McKNIGHT et al., 2018). 
Neste relato o manejo clínico das lesões cutâneas foi por 
meio de limpeza, medicamento tópicos e proteção para 
diminuir o risco infecções oportunista. O tempo total de 
cicatrização foi de 101 dias a contar do primeiro 
atendimento até a total cicatrização da região acometida. 
Até o presente relato já se passaram nove meses desde o 
diagnóstico e o animal apresenta-se em bom estado 
clínico e nutricional.

CONCLUSÃO
O sucesso terapêutico deste relato incentiva o 

tratamento da síndrome da fragilidade cutânea adquirida 
mesmo diante de seu aparecimento frente a uma grave 
condição clínica. Um bom manejo nutricional é de extrema 
importância em quadros de anorexia prolongada e o uso 
de ração terapêutica com proteína de alta absorção e alto 
valor de energia metabolizável foi fundamental para 
alcançar o bom resultado.
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Tabela 2. Resultado dos exames laboratoriais de um gato 
quatro meses após o sucesso terapêutico da síndrome de 
fragilidade cutânea adquirida.

Figura 1: Gata com 5 anos de idade, SRD, com fragilidade 
cutânea adquirida associada à desnutrição. Nota-se uma 
ferida maior com dimensões de 13 cm comprimento X 5 cm 
de largura, com escasso tecido subcutâneo de coloração 
amarelada, presença de vasos sanguíneos na região axilar 
e torácica lateral direita e outras feridas de dimensões 
menores com aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm 
largura na região de cotovelo e abdominal cranial direita. A 
pele apresenta-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil.

A abordagem de diagnóstica iniciou com a realização 
de exames laboratoriais hematológicos e de bioquímica 
sérica (albumina; alamina aminotransferase – ALT; 
aspartato aminotransferase – AST; fosfatase alcalina – FA; 
gamaglutamiltrasnferase – GGT; bilirrubina total e frações; 
ureia e creatinina; potássio; fósforo; glicemia). Um teste 
ELISA (Idexx Laboratories®) para detecção de anticorpos 
anti-FIV e antígenos do Felv também foi realizado. O animal 
foi submetido ao exame de ultrassonografia abdominal e 
uma biopsia incisional da pele.

Todos os exames executados tiveram meta confirmar a 
SFC e investigar o diagnóstico da doença de base envolvida 
neste caso. Contudo foi levado em consideração as 
principais causas previamente descritas para o diagnóstico 
diferencial.

RESULTADOS
Os exames laboratoriais revelaram uma anemia microcítica 
normocrômica com leucocitose neutrofílica, e o aumento 
na atividade das enzimas ALT, GGT, AST, FA. Uma 
hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia e hipocaliemia 
também estavam presentes (Tabela 1). A glicemia inicial foi 
de 380 mg/dL (referência: 80 a 120 mg/dL) o que levou a 
suspeita de um quadro de diabetes mellitus. O teste ELISA 
para detecção de anticorpos anti-FIV e antígenos do Felv 
foi negativo. Na ultrassonografia abdominal, o fígado 
apresentava-se com aumento de volume e contornos lisos, 

Figura 3. Gata com síndrome de fragilidade cutânea e 
desnutrição com diferentes sondas para suporte 
nutricional A. Gata recebendo o alimento por sonda 
nasoesofágica pela sua tutora na própria residência 
(substituto do leite materno para gatos da Total Equilíbrio 
– 1,63 Kcal/mL). B. Gata com sonda esofágica.

Figura 4. Gata, sem raça definida, cinco anos de idade 
antes e após o tratamento para SFC adquirida associada à 
desnutrição. A. Gata pesando 3,250 kg no início do 

Figura 6. Imagens do corte histológico da pele de um gato 
antes e após o tratamento da síndrome da fragilidade 
cutânea associada à desnutrição comparada ao corte 
histológico de um gato controle. (A) Corte histológico da 
pele antes do tratamento, nota-se atrofia da epiderme 
(seta) com infiltrado inflamatório misto em derme 
superficial e folículos pilosos com ausência de pelos. 
Coloração HE, Objetiva 40X. (B) Corte histológico da pele 
antes do tratamento, evidenciando fibras de colágeno 
marcadas em azul intenso apresentando-se fragmentadas 
e em desorganização, com afinidade tintoreal alterada 
(fibras vermelhas), Coloração Tricrômio de Masson, 
Objetiva 40X. (C) Corte histológico da pele após o 
tratamento, evidenciando epiderme normal e fibras de 
colágeno marcadas em azul intenso. Coloração Tricrômio 
de Masson, Objetiva 40X. (D) Animal controle. Coloração 
Tricrômio de Masson, Objetiva 20X.



INTRODUÇÃO
A síndrome de fragilidade cutânea (SFC) é uma 

condição rara em gatos que tem origem hereditária ou 
adquirida. A SFC hereditária também denominada astenia 
cutânea ou síndrome de Ehlers-Danlos ocorre devido a 
distúrbios genéticos que levam a alterações na síntese de 
colágeno ou na formação das fibras, que resulta na 
fragilidade da pele (SEQUEIRA et al., 1999; ANDRADE et 
al., 2008). A principal causa da síndrome de fragilidade 
adquirida em gatos é o hiperadrenocorticismo (HAC) 
espontâneo ou iatrogênico (VALENTIN et al., 2014; SILVA & 
FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018). Outras doenças 
graves e debilitantes como a lipidose hepática, a 
colangiohepatite, o colangiocarcinoma, a peritonite 
infecciosa felina, o linfoma e a histoplasmose disseminada 
já foram relacionadas (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 
2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; 
REGNIE & PIERAGGI, 1989).

A SFC adquirida acomete principalmente gatos adultos 
e idosos, e é caracterizada pela presença marcante de 
uma pele delgada, frágil, que rompe com leve manipulação, 
ausência de hiperextensibilidade, alopecia e sem histórico 
pregresso de trauma na pele (DANIEL et al., 2010; 
CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011).

A exata patogenia do desenvolvimento da SFC 
adquirida ainda não foram estabelecida. Na presença do 
HAC acredita-se que a concentração excessiva de 
glicocorticoide endógeno ou exógeno leva à interferência 
na produção de colágeno, assim o desenvolvimento desta 
síndrome (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 2018; 
VALENTIN et al., 2014). A caquexia secundária a um 
megaesôfago, um grave trauma de face e a desnutrição foi 
diretamente associada ao desenvolvimento da SFC 
adquirida em três gatos. Estes dados enfatizam que a 
anorexia prolongada, o estado de catabolismo e a falta de 
suporte nutricional influenciam negativamente a produção 
de colágeno em alguns gatos que pré- dispostos. (FURIANI 
et al., 2017).

As dermatopatias em cães e gatos podem ser 
resultantes da deficiência, do excesso e do desequilíbrio 
nutricional. O valor proteico da alimentação é fundamental 
para saúde da pele e da pelagem. O pelo é 95% proteína e 
a queratinização da pele requer 25% a 30% do 
requerimento proteico diário do animal. Atualmente as 
dietas comerciais possuem alto valor proteico o que 
diminuiu a frequência desta deficiência alimentar. No 
entanto, a presença de doenças graves que levam ao 
estado de anorexia prolongada e a desnutrição podem 
interferir na manutenção da pele e do pelo (MILLER et al., 
2013). Na Medicina, a desnutrição é um fator fundamental 
na etiopatogenia de uma lesão dermatológica denominada 
úlcera por pressão. Umas das razões para este fato inclui 
a perda proteica da derme e a capacidade diminuída de 
reproduzir novas células como o colágeno. (RUSSELL, 
2000).

Doenças hepáticas e pancreáticas desempenham um 
papel crucial na indução da anorexia prolongada e no 
estado de catabolismo em gatos. A pancreatite pode ser 
subclínica ou apresentar sinais clínicos inespecíficos 
como letargia, anorexia, perda de peso, dor abdominal, 
desidratação, vômito, diarreia, febre e icterícia. O 
diagnóstico é feito através de exames laboratoriais e 
ultrassonográfico. A pancreatite crônica representa dois 
terços dos casos das doenças pancreáticas e só pode ser 
distinguida da pancreatite aguda pelo exame 
histopatológico (STEINER, 2018). Entre as doenças 
hepáticas no gato, a colangiohepatite é uma afecção que 
pode ter caráter agudo ou crônico de origem inflamatória, 
séptica, auto-imune, infecciosa ou parasitária. Os sinais 
clínicos da colangiohepatite são semelhantes aos 
encontrados na pancreatite, sendo a icterícia um sinal 
clínico importante. Os exames laboratoriais e o exame 
ultrassonográfico auxiliam no diagnóstico e manejo 
terapêutico. Entretanto, o diagnóstico definitivo deve ser 
realizado através do exame histopatológico (GRACE, 
2018).

O diagnóstico da SFC adquirida é baseado no histórico, 
dados clínicos e no exame histopatológico da pele. As 
principais alterações encontradas no exame 
histopatológico na coloração Hematoxilina-Eosina (HE) 
são a atrofia epidérmica e  da derme, a atrofia de glândula 
sebácea e o desarranjo das fibras de colágenos (SCHAER 
& GINN, 1999). Na coloração Tricômio de Masson pela 
microscopia óptica nota-se desorganização das fibras 
colágenas as quais podem se apresentar 
morfologicamente normais ou com variação de diâmetro 
(ANDRADE et al., 2008). A intensa variação no diâmetro 
das fibras colágenas é melhor visualizadas pela 
microscopia eletrônica (REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O sucesso terapêutico da SFC adquirida em gatos foi 
descrito em apenas três trabalhos anteriores. Em um gato 
com histórico de polifagia, poliúria, polidpsia e lesões de 
pele com dois meses evolução foi realizado o diagnóstico 
SFC secundária a diabetes mellitus e HAC. O controle 
terapêutico do diabetes mellitus e do HAC ocorreu, 
respectivamente, três e seis meses após o diagnóstico. E 
decorrido 12 meses, o animal não apresentou novas lesões 
de pele (SILVA & FIGHERA, 2018). O uso de 
glicocorticoides por um período de sete semanas para 
tratamento de gengivite e estomatite em um gato levou ao 
desenvolvimento de lacerações na pele que foi associado 
à SFC em virtude do HAC iatrogênico. A reversão do 
quadro clínico com total cicatrização da pele ocorreu nove 
semanas após descontinuar o uso de glicocorticoide e 
manejo clínico e cirúrgico das lesões (McKNIGHT et al., 
2018). Estes resultados enfatizam que o tratamento da 
SFC adquirida ocorre com o controle da doença de base. A 
desnutrição de um gato filhote com privação alimentar foi 
descrito como a causa primária no desenvolvimento da 
SFC. O tratamento neste caso consistiu no suporte 

nutricional com dieta balanceada (FURIANI et al., 2017).
O prognóstico da SFC adquirida em gatos são 

reservado. Na maioria dos casos diagnosticados o exame 
histopatológico é realizado com amostras “post mortem”. 
A gravidade do quadro clínico e nutricional do animal, no 
primeiro atendimento, está diretamente ligada à falha 
terapêutica e a eutanásia. (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et 
al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 
2007; REGNIE & PIERAGGI, 1989).

O objetivo deste trabalho é relatar um caso 
bem-sucedido de tratamento da SFC adquirida associada à 
desnutrição em um gato.

MATERIAL E MÉTODOS
Um felino, fêmea, SRD, castrada com aproximadamente 

cinco anos de idade foi atendida no Hospital Veterinário de 
Pequenos Animais da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, no município de Seropédica, com queixa 
clínica de lesão cutânea há pelo menos 60 dias. O histórico 
relatado foi que o animal vivia em uma colônia com 
aproximadamente outros 50 animais sem 
acompanhamento médico veterinário. Não sofreu trauma 
cutâneo e encontrava-se em estado de anorexia há mais 
de um mês. O tutor informou não utilizar nenhuma 
medicação por via enteral ou parenteral, apenas tentativas 
frustradas de tratamento tópico da ferida com pomada 
antimicrobiana. O animal nunca apresentou quadro 
dermatológico anterior, e negou a presença de poliúria e 
polidpsia.

No exame físico foi constatado que o animal pesava 
3,250 kg, estava em bom estado de consciência, 
entretanto estado nutricional magro. As costelas estavam 
facilmente palpáveis, vértebras lombares evidentes, 
reentrância abdominal pronunciada, asas ilíacas palpáveis, 
compatível com índice de condição corporal (ICC) 2/9. As 
mucosas visíveis apresentavam-se francamente ictéricas. 
O grau de desidratação era de 8%. Não apresentou 
alteração na ausculta cardiopulmonar com frequência 
cardíaca de 180 batimentos por minuto e frequência 
respiratória de 46 movimentos por minuto. Na palpação 
abdominal constatou-se sensibilidade e hepatomegalia. A 
temperatura retal foi de 39.5oC.

Na inspeção cutânea foi observada uma ferida extensa, 
com escasso tecido subcutâneo de coloração amarelada, 
presença de vasos sanguíneos, com dimensões de 13 cm 
comprimento X 5 cm largura na região axilar e torácica 
lateral direita. Outras feridas de dimensões menores com 
aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm largura 
também foram observadas na região de cotovelo e 
abdominal cranial direita. Toda a pele do animal 
apresentava-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil (Figura 1). Diante do histórico pregresso 
e principalmente dos achados clínicos suspeitou-se de 
síndrome de fragilidade cutânea adquirida e doença hepática.

produto que é de 1,63 Kcal/mL. O valor total para a paciente 
foi de aproximadamente 170 mL/dia. Entretanto a 
introdução da alimentação foi feita de forma gradativa 
iniciada com 1\3 do volume total e aumentado de forma 
gradativa a cada 24 horas. Não houve vômitos ou 
resistência do animal que impedisse o aumento do volume 
ofertado. Após quatro dias e estabilização do animal, a 
sonda nasoesogáfica foi substituída por uma sonda 
esofágica com objetivo de aumentar a oferta alimentar e 
melhorar o manejo terapêutico (Figura 3). O alimento 
instituído foi a ração da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A). Inicialmente, a 
ração foi processada para ser administrada via sonda 
esofágica. O animal recebeu alimentação forçada por 32 
dias e permaneceu com a sonda esofágica por um total de 
45 dias. Esta foi removida no momento em que o animal 
passou a ganhar peso alimentando-se por vontade própria. 
A ração terapêutica da Total Equilíbrio “Veterinary 
Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi ofertada por um 
período aproximado de quatro meses até a alta do 
paciente. No decorrer de oito meses após o primeiro 
atendimento, o paciente ganhou um total de 3,780 Kg, ou 
seja atingiu o peso de 7,030 Kg passando de um índice de 
condição corporal 2/9 para um ICC de 7/9 (Figura 4).

DISCUSSÃO
A SFC adquirida em gatos tem sido relacionada a 

doenças debilitantes e a um baixo índice de massa 
corporal. A investigação diagnóstica da maioria dos casos 
é realizada post mortem devido à falha e desistência 
terapêutica (DANIEL et al., 2010; CROSAZ et al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; TROTMAN et al., 2007; REGNIE 
& PIERAGGI, 1989). A principal causa da síndrome de 
fragilidade adquirida em gatos é o HAC espontâneo ou 
iatrogênico (SILVA & FIGHERA, 2018; McKNIGHT et al., 
2018). Entretanto neste caso o animal não apresentava 
histórico do uso de corticosteroides, poliúria, polidpsia e 
alterações ultrassonográficas de glândulas adrenais que 
justificassem a suspeita do HAC. Apesar do quadro inicial 
de hiperglicemia persistente, a reversão deste quadro em 
um curto período de tempo, associado à alteração da 
imagem ultrassonográfica do pâncreas, levou a suspeita 
de diabetes mellitus secundária à pancreatite.

Neste presente relato a SFC foi associada à 
desnutrição provocada por um longo período de anorexia 
secundária a presença de uma provável colangiohepatite e 
pancreatite. Mesmo com o resultado dos exames 
laboratoriais evidenciando aumento das enzimas 
hepáticas e as alterações ultrassonográficas compatíveis 
com colangiohepatite e pancreatite o diagnóstico 
etiológico definitivo só poderia ser realizado através do 
exame histopatológico (GRACE, 2018). Na presença das 
graves alterações clínicas o tutor declinou na decisão de 
submeter o animal a um procedimento cirúrgico. E 
também não autorizou a realização do teste para lipase 
pancreática especifica felina. Outras causas infecciosas 
como peritonite infecciosa felina, histoplasmose 
disseminada, e causas de neoplasias hepáticas 
previamente associadas à SFC adquirida foram 
desconsideradas frente à resposta terapêutica do animal e 
total reversão do quadro sem tratamento específico 
(CROSAZ et al., 2013; TAMULEVICUS et al., 2011; 
TROTMAN et al., 2007; McKNIGHT et al., 2018).

A gravidade do quadro clínico neste presente relato se 
deu pela associação de doenças debilitantes que 
estabeleceram um estado de anorexia prolongado e levou 
a um intenso catabolismo e déficit nutricional. Acredita-se 
que o baixo índice de massa corporal 2/9 do animal, no 
momento do primeiro atendimento, contribuiu de forma 
direta ao desenvolvimento da fragilidade cutânea. A 
hipótese que a falta de ingestão de nutrientes e o 
catabolismo grave influenciam negativamente na 
produção de colágeno o que leva à fragilidade cutânea em 
alguns gatos com predisposição (FURIANI et al., 2017). 
Este é o segundo relato de caso que descreve o sucesso 
terapêutico da SFC adquirida associada à desnutrição em 
gatos.

Apenas com o exame histopatológico da pele não é 
possível diferenciar a SFC adquirida da astenia cutânea, é 
preciso levar em consideração o histórico e apresentação 

clínica do animal. Como no presente relato, a SFC 
adquirida acomete principalmente gatos adultos e idosos, 
apesar ter sido relatada em um gato com apenas três 
meses de idade, e é caracterizada pela presença de uma 
pele visualmente fina e delicada, sem hiperextensibilidade, 
de aspecto frágil (DANIEL et al., 2010; CROSAZ e al., 2013; 
TAMULEVICUS et al., 2011; SILVA & FIGHERA, 2018; 
FURIANI et al., 2017). Já a astenia cutânea acomete gatos 
jovens e é caracterizada pela presença de uma pele frágil 
com hiperextensibilidade associada à dermatopatia 
crônica (SEO et al., 2016).

Na SFC adquirida, as principais alterações 
histopatológicas encontradas são a atrofia epidérmica, 
atrofia dérmica, moderada hiperqueratose ortoqueratótica, 
atrofia de folículo piloso, fibras colágenas finas e 
desorganizadas e paniculite (SILVA & FIGHERA, 2018; 
TROTMAN et al., 2007; DANIEL et al., 2010; FURIANE et al., 
2017; TAMULEVICUS et al., 2011). A atrofia epidérmica e a 
presença de fragmentação e desorganização das fibras 
colágenas foram as principais alterações encontradas 
neste caso. A utilização do corte histológico da pele de um 
gato controle foi de grande importância para fundamentar 
o diagnóstico. O uso deste método comparativo de 
diagnóstico já foi realizado em outros estudos (REGNIE & 
PIERAGGI, 1989; FURIANI et al., 2017; CROSAZ et al., 
2013).

O tratamento realizado teve como objetivo resolver as 
patologias de base, suporte nutricional e manejo da ferida. 
A reversão do quadro metabólico de catabolismo presente 
neste caso rendeu maior atenção uma vez que o suporte 
nutricional, como já descrito auxilia na reversão do quadro 
da SFC adquirida em gatos (FURIANI et al., 2017). O uso de 
sonda para alimentação foi de grande importância para 
iniciar a alimentação após um período prolongado de 
anorexia. Inicialmente a sonda nasoesofágica foi utilizada 
por ser um procedimento não invasivo e não requerer 
anestesia. A sonda nasoesofágica é preferida para a 
introdução da alimentação visto que pacientes em 
anorexia prolongada são clinicamente instáveis 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). O substituto do leite 
materno para gatos da Total Equilíbrio (Total Alimentos 
S/A) foi utilizado pela alta quantidade de Kcal/ml e pela 
facilidade de sua manipulação em sondas menor diâmetro. 
O uso de sonda para alimentação possibilita a reintrodução 
gradativa do alimento e evita síndrome de realimentação, 
como é preconizado em casos de intenso catabolismo 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). Após estabilização do 
animal a sonda nasoesofágica foi substituída por uma 
sonda esofágica que permitiu a administração de um 
maior volume de dieta, além de poder permanecer por um 
período maior até a reversão do quadro de anorexia 
(VALTOLINA & FAVIER, 2017). A ração da Total Equilíbrio 
“Veterinary Intestinal” Gatos (Total Alimentos S/A) foi 
utilizada para alimentação via sonda esofágica e ofertada 
de forma espontânea durante todo tratamento por 
tratar-se de uma ração com proteína de alta absorção, alta 

energia metabolizável, compostos de frutoligossacárideos 
(FOS) e mananoligossacarídeos (MOS) e glutamina que 
favoreceu a reversão do estado de catabolismo do animal. 
Os indivíduos que recebem maior aporte proteico e 
energético cicatrizam melhor e desenvolvem menos 
úlceras por pressão (RUSSELL, 2000).

Existem poucos dados sobre o tempo de cicatrização 
das lesões cutâneas na SFC adquirida, possivelmente pela 
escassez de casos bem-sucedidos (FURIANI et al., 2017; 
SILVA & FIGHERA, 2018). Em um gato com SFC adquirida 
secundária ao hiperadrenocorticismo foi descrito o tempo 
total de cicatrização de pouco mais de quatro meses 
(SILVA & FIGHERA, 2018). E também já foi relatada o uso 
de técnica de cirurgia reconstrutiva como tentativa não 
totalmente sucedida para correção de lesões cutâneas em 
um gato com SFC adquirida (McKNIGHT et al., 2018). 
Neste relato o manejo clínico das lesões cutâneas foi por 
meio de limpeza, medicamento tópicos e proteção para 
diminuir o risco infecções oportunista. O tempo total de 
cicatrização foi de 101 dias a contar do primeiro 
atendimento até a total cicatrização da região acometida. 
Até o presente relato já se passaram nove meses desde o 
diagnóstico e o animal apresenta-se em bom estado 
clínico e nutricional.

CONCLUSÃO
O sucesso terapêutico deste relato incentiva o 

tratamento da síndrome da fragilidade cutânea adquirida 
mesmo diante de seu aparecimento frente a uma grave 
condição clínica. Um bom manejo nutricional é de extrema 
importância em quadros de anorexia prolongada e o uso 
de ração terapêutica com proteína de alta absorção e alto 
valor de energia metabolizável foi fundamental para 
alcançar o bom resultado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, S. F.; TOSTES, R. A.; SANCHES, O.; 
MELCHERT, A.; NOGUEIRA, R. M. B.; VALENTE, S. F. 
Astenia cutânea em gato (relato de caso). Ciência Animal 
Brasileira, v. 9, n. 2, p. 524-528, 2008.
DANIEL, A. G. T.; SILVA, R. R. L.; ARQUIVALDO R. JR.; 
MONTEIRO, P. R. G.; RAMOS, D.; PIRES, C. G.; SINHORINI, 
I. L. Skin fragility syndrome in a cat with 
cholangiohepatitis and hepatic lipidosis. Journal of Feline 
Medicine and Surgery, v. 12, n. 2, p. 151-155, 2010.
FURIANI, N.; PORCELLATO, L.; BRACHELENTE, C. 
Reversible and cachexia- associated feline skin fragility 
syndrome in three cats. Veterinary Dermatology, v. 28, n. 
5, p. 508-e121, 2017.
GRACE, S. F. Hepatitis, Inflamatory. In: NORSWORTHY, G. 
D. The Feline Patient. 5. ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2018, p. 
262-266.
McKNIGHT, C. N.; LEW, L. J.; GAMBLE, D. A. Management 
and closure of multiple large cutaneous lesions in a 
juvenile cat with severe acquired skin fragility syndrome 
secondary to iatrogenic hyperadrenocorticism. Journal of 

the American Veterinary Medical Association, v. 252, n. 2, 
p. 210-214, 2018.
CROSAZ, O.; VILAPLANA-GROSSO, F.; ALLEAUME, C.; 
CORDONNIER, N.; BEDU-LEPERLIER, A.; MARIGNAC, G.; 
HUBERT, B.; ROSENBERG, D. Skin fragility syndrome in a 
cat with multicentric folicular lymphoma. Journal of Feline 
Medicine and Surgery, v. 15, n. 10, p. 953-958, 2013.
MILLER, W. H.; GRIFFIN, C. E.; CAMPBELL, K. L. Nutrition 
and Skin Disease. In: MILLER, W. H. ; GRIFFIN, C. E. ; 
CAMPBELL, K. L. Muller and Kirk’s Small Animal 
Dermatology. 7 ed. St. Louis, MO: Elsevier, 2013, p. 685 – 
694.
SCHAER, M.; GINN, P. E. Iatrogenic Cushing’s syndrome 
and steroid hepatopathy in a cat. Journal of the American 
Veterinary Medical Association, v. 35, n. 1, p. 48–51,1999.
SEO, SANG-HYUK.; CHOI, M.; HYUN, C. Korean Cutaneous 
asthenia (Ehlers- Danlos syndrome) in a Korean 
short-haired cat. Journal of Veterinary Research, v.56, n.1, 
p. 53-55, 2016.
SEQUEIRA, J. L.; ROCHA, N. S.; BANDARRA, E. P.; 
FIGUEIREDO, L. M.; EUGENIO, F. R. Collagen dysplasia 
(cutaneous astenia) in a cat. Veterinary Pathology, v. 36, n. 
6, p. 603-606, 1999.
SILVA, A. P.; FIGHERA, R. A. Síndrome da fragilidade 
cutânea adquirida e diabetes mellitus secundários ao 
hiperadrenocorticismo em um gato. Acta Scientiae 
Veterinariae, v. 46, suppl. 1, pub. 289, 2018.
STEINER, J. M. Pancreatitis, Chronic. In: NORSWORTHY, 
G. D. The Feline Patient. 5. ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2018, 
p. 460-461.
TAMULEVICUS, A. M.; HARKIN, K.; JANARDHAN, K.; 
DEBEY, B. M. Disseminated Histoplasmosis Accompanied 
by Cutaneous Fragility in a Cat. Journal of the American 
Animal Hospital Association, v. 47, n. 3, e36–e41, 2011.
TROTMAN, T. K.; MAULDIN, E.; HOFFMANN, V.; DEL 
PIERO, F.; HESS, R. S. Skin fragility syndrome in a cat with 
feline infectious peritonitis and hepatic lipidosis. 
Veterinary Dermatology, v. 18, n. 5, p. 365-369, 2007
 REGNIER, A.; PIERAGGI. M. T. Abnormal skin fragility in a 
cat with cholangio- carcinoma. Journal of Small Animal 
Practice, v. 30, n. 7, p. 419-423, 1989.
RUSSELL, L. Malnutrition and pressure ulcers: nutritional 
assessment tools. Britrish Journal of Nursing, v. 9, n. 4, 
p.198-204, 2000.
    19
VALENTIN, S. Y.; CORTRIGHT, C. C.; NELSON, R. W.; 
PRESSLER, B. M.; ROSENBERG, D.; MOORE, G. E.; 
MONCRIEFF, J. C. S. Clinical findings, diagnostic test 
results, and treatment outcome in cats with spontaneous 
hyperadrenocorticism: 30 cases. Journal of Veterinary 
Internal Medicine, v. 28, n. 2, p. 481-487, 2014.
VALTOLINA, C.; FAVIER, R. Feline hepatic lipidosis. The 
Veterinary Clinics of North America. Small Animal 
practice, v. 47, n. 3, p. 683-702, 2017

Tabela 2. Resultado dos exames laboratoriais de um gato 
quatro meses após o sucesso terapêutico da síndrome de 
fragilidade cutânea adquirida.

Figura 1: Gata com 5 anos de idade, SRD, com fragilidade 
cutânea adquirida associada à desnutrição. Nota-se uma 
ferida maior com dimensões de 13 cm comprimento X 5 cm 
de largura, com escasso tecido subcutâneo de coloração 
amarelada, presença de vasos sanguíneos na região axilar 
e torácica lateral direita e outras feridas de dimensões 
menores com aproximadamente 2 cm comprimento X 1 cm 
largura na região de cotovelo e abdominal cranial direita. A 
pele apresenta-se visualmente delgada, sem flexibilidade e 
de aspecto frágil.

A abordagem de diagnóstica iniciou com a realização 
de exames laboratoriais hematológicos e de bioquímica 
sérica (albumina; alamina aminotransferase – ALT; 
aspartato aminotransferase – AST; fosfatase alcalina – FA; 
gamaglutamiltrasnferase – GGT; bilirrubina total e frações; 
ureia e creatinina; potássio; fósforo; glicemia). Um teste 
ELISA (Idexx Laboratories®) para detecção de anticorpos 
anti-FIV e antígenos do Felv também foi realizado. O animal 
foi submetido ao exame de ultrassonografia abdominal e 
uma biopsia incisional da pele.

Todos os exames executados tiveram meta confirmar a 
SFC e investigar o diagnóstico da doença de base envolvida 
neste caso. Contudo foi levado em consideração as 
principais causas previamente descritas para o diagnóstico 
diferencial.

RESULTADOS
Os exames laboratoriais revelaram uma anemia microcítica 
normocrômica com leucocitose neutrofílica, e o aumento 
na atividade das enzimas ALT, GGT, AST, FA. Uma 
hipoalbuminemia, hiperbilirrubinemia e hipocaliemia 
também estavam presentes (Tabela 1). A glicemia inicial foi 
de 380 mg/dL (referência: 80 a 120 mg/dL) o que levou a 
suspeita de um quadro de diabetes mellitus. O teste ELISA 
para detecção de anticorpos anti-FIV e antígenos do Felv 
foi negativo. Na ultrassonografia abdominal, o fígado 
apresentava-se com aumento de volume e contornos lisos, 

Figura 3. Gata com síndrome de fragilidade cutânea e 
desnutrição com diferentes sondas para suporte 
nutricional A. Gata recebendo o alimento por sonda 
nasoesofágica pela sua tutora na própria residência 
(substituto do leite materno para gatos da Total Equilíbrio 
– 1,63 Kcal/mL). B. Gata com sonda esofágica.

Figura 4. Gata, sem raça definida, cinco anos de idade 
antes e após o tratamento para SFC adquirida associada à 
desnutrição. A. Gata pesando 3,250 kg no início do 

Figura 6. Imagens do corte histológico da pele de um gato 
antes e após o tratamento da síndrome da fragilidade 
cutânea associada à desnutrição comparada ao corte 
histológico de um gato controle. (A) Corte histológico da 
pele antes do tratamento, nota-se atrofia da epiderme 
(seta) com infiltrado inflamatório misto em derme 
superficial e folículos pilosos com ausência de pelos. 
Coloração HE, Objetiva 40X. (B) Corte histológico da pele 
antes do tratamento, evidenciando fibras de colágeno 
marcadas em azul intenso apresentando-se fragmentadas 
e em desorganização, com afinidade tintoreal alterada 
(fibras vermelhas), Coloração Tricrômio de Masson, 
Objetiva 40X. (C) Corte histológico da pele após o 
tratamento, evidenciando epiderme normal e fibras de 
colágeno marcadas em azul intenso. Coloração Tricrômio 
de Masson, Objetiva 40X. (D) Animal controle. Coloração 
Tricrômio de Masson, Objetiva 20X.
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