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Introdução

O conhecimento sobre as doenças cutâneas em 
pequenos animais aumentou tanto nos últimos anos,
que se tornou difícil descrever uma condição cutânea 
que não tenha relação com a medicina interna. As 
endocrinopatias são as afecções internas mais comuns 
associadas com manifestações cutâneas [1].

O hipotireoidismo canino é considerado a 
endocrinopatia mais comum em cães, sendo 
caracterizada por uma desordem endócrina estrutural 
e/ou funcional, que resulta em uma deficiência na 
produção dos hormônios tireoidianos tiroxina (T4) e 
triiodotironina (T3) [2].

Essa disfunção hormonal acomete, principalmente, 
cães de médio ou grande porte, entre quatro e oito anos 
de idade. As raças mais acometidas são: Golden 
Retriver, Labrador, Dobberman, Cocker Spaniel, 
Poodle, Beagle, Chow Chow, Daschound e Airedale.
Não existe predileção sexual, embora a doença seja 
mais comum nas cadelas castradas [3]. 

A forma primária constitui o tipo mais comum e 
resulta geralmente da tireoidite linfocitária ou da atrofia 
tireoidiana. O mal secundário se associa geralmente à 
neoplasia hipofisária, mas também pode ocorrer com 
pan-hipo-hipofisarismo congênito. A manifestação 
terciária é rara e ocorre devido à disfunção 
hipotalâmica, à deficiência de iodo e a defeito no 
transporte sérico [4].

Os sinais clínicos da doença ocorrem em virtude da
redução da taxa metabólica celular, causada por 
redução das concentrações de hormônios tireóideos 
circulantes. São frequentemente vagos e podem variar 
de suaves a severos [4].

Geralmente há disfunção em muitos sistemas 
orgânicos, mas no caso de alguns cães, pode haver 
predominância um sinal clínico [5].

A maioria dos animais apresenta demência, letargia, 
intolerância ao frio (termofilia), relutância a exercícios, 

alterações cutâneas e propensão a ganho de peso, sem 
aumento de apetite ou consumo de alimento [3].

As alterações de pele são os achados mais comuns e 
estão presentes em cerca de 60% dos casos [6].

O diagnóstico definitivo só é possível com 
realização de biópsia da glândula, porém por se tratar 
de um exame  complexo e pouco prático, a maioria dos 
clínicos  confiam na história clínica, nos achados do 
exame físico, além dos resultados de hemograma, 
valores bioquímicos incluindo colesterol, urinálise,
biópsia de pele e testes de função tireoidiana [7]. 

Na análise hematológica, pode-se observar anemia 
normocítica normocrômica não regenerativa, que pode 
atingir até 32% dos casos. A principal alteração 
bioquímica é a hipercolesterolemia, presente em 50 a 
75% dos casos [8].

O tratamento de escolha é a reposição hormonal, via 
oral. Com reposição de L-tiroxina,  ocorre 
normalização dos níveis de T3 e T4, e consequente 
remissão dos sinais clínicos [5].

Este trabalho objetivou relatar um caso clínico de um 
cão com hipotireoidismo, enfatizando as alterações 
dermatológicas e aspecto terapêutico desta 
enfermidade, com intenção de contribuir para o 
diagnóstico de outros casos semelhantes.

Material e Métodos

Foi atendido no Centro Veterinário de Casa Forte, 
uma cadela, da raça Ihasa Apso, castrada, com 11 anos
de idade, pesando 6 Kg. Segundo o proprietário, a 
paciente apresentava transtornos dermatológicos há 
mais de um ano. Durante a anamnese verificou-se que o 
animal já havia recebido um tratamento prescrito por 
outro veterinário, com o antifúngico cetoconazol e com 
ivermectina, não havendo melhora do quadro clínico.
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Ao exame físico constatou-se bom estado corporal,
pele seca e seborreica, pelagem sem brilho, ressecada e 
facilmente destacável. O animal apresentava uma 



alopecia e hiper pigmentação na região da cauda. Os 
parâmetros fisiológicos (FC, FR e Temperatura ) 
estavam normais. Suspeitando-se de hipotireoidismo,
foram solicitados exames complementares que 
constaram de hemograma, perfil bioquímico, biópsia de 
pele e dosagem dos hormônios tireoidianos.

Resultados e Discussões
O animal deste estudo apresentou exclusivamente 

alterações dermatológicas, nas quais a diminuição dos 
hormônios tireoidianos foi responsável pela pelagem 
opaca, ressecada e quebradiça [9]. 

A cauda de rato (alopecia e hiper pigmentação da 
cauda) é uma lesão bastante característica do 
hipotireoidimo [9], e esse fato instigou à suspeita do
clínico, justificando a solicitação dos exames 
laboratoriais específicos para tal doença.

A biópsia de pele demonstrou atrofia cutânea com 
hiperqueratose, queratose pilar, hipotricose e 
calcificação distrófica, quadro histológico 
correspondente a uma dermatose hormonal [9].
    Os resultados obtidos para hemograma, análises 
bioquímicas e mensuração dos hormônios tireoidianos 
podem ser observados nas Tabelas 1, 2 e 3, 
respectivamente.
    O hemograma revelou anemia normocítica 
normocrômica. A deficiência na produção de 
eritropoietina e respectiva ausência do efeito 
estimulatório direto dos hormônios tireoidianos nos 
precursores eritróides na medula óssea e consequente
redução nas demandas periféricas pelo oxigênio 
parecem ser os responsáveis [10].
    Os achados bioquímicos mais consistentes no 
hipotireoidismo são a hipercolesterolemia e 
hipertrigliceridemia, sendo esta identificada pela 
lipemia [10]. Tais alterações laboratoriais também 
foram observadas no paciente em questão.
    Os níveis séricos de T3 e T4 estavam abaixo dos 

valores de referência. As alterações estruturais da 
glândula tireóide são responsáveis por falhas na 
produção hormonal[4], sendo esta a provável causa dos 
níveis anormalmente baixos encontrados no animal.

O tratamento do hipotireoidismo, uma vez iniciado, 
deve perdurar por toda a vida do animal [5]. A 
terapêutica adotada foi a reposição hormonal com 
levotiroxina sódica na dose de 0,2mg/kg, por via oral, a 
cada 12 horas. Após 3 meses de terapia, o animal 
demonstrou remissão completa dos sintomas. 

     Embora o diagnóstico definitivo do hipotireoidismo 
só seja confirmado com a biópsia da tireóide, todos os 
sintomas e achados encontrados nos exames clínico e 
laboratoriais (específicos e inespecíficos) foram 
sugestivos, fato que veio a se confirmar com a melhora 
do animal, o qual apresentou remissão de todos os 
sinais clínicos após o tratamento com hormônios 
tireoidianos.    

Esse trabalho sugere aos colegas Médicos 
Vetererinários que ao suspeitarem de hipotireoidismo,
o paciente deve ser submetido a exames específicos,
como os deste relato, e após a confirmação, o mesmo 
deve ser corretamente tratado e monitorado.

Conclui-se, ainda, que além de ocorrer remissão dos 
sinais clínicos, haverá melhora na qualidade de vida e 
longevidade do paciente.
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TABELA 1: Hemograma do paciente e valores de referência usados no Laboratório do Instituto de      



                     Especialidades Veterinárias (IEV)

RESULTADO REFERÊNCIA
Hemácias (x106/mm3) 4,5 5,5 - 8,5
Hemoglobina (g%) 15,2 12-18
Hematócrito (%)  28 37-55
VCM (fl) 62,4 60-72
CHCM (%) 33,2 31-37
Leucócitos (/mm3) 15.500 5500-16900

Valor Relativo Referência(%) Valor Absoluto Referência(/mm3)

N. bastonetes 3 0-4 250 0-299
N. Segmentados 71 60-77 11500 2500-12500
Linfócitos 12 10-30 8300 1400-7000
Plaquetas (/mm3) 185.000 175.000-50.0000

TABELA 2: Bioquímica Sérica do paciente, e respectivos valores de referência usados no 
Laboratório do Instituto de Especialidades Veterinárias (IEV).

EXAME  RESULTADO REFERÊNCIA

COLESTEROL mg/dl              350               135-270 

TRIGLICERÍDEOS mg/dl              200               27,4-144 

URÉIA mg/dl                25               20-30 

CREATININA mg/dl               1,1              0,5-1,5 

TGO UI/L               70                10-88 

TGP UI/L               56                10-88 

FA UI/L               35               20-156 

GLICOSE SÉRICA mg/dl                85               70-120 

TABELA 3: Dosagem dos hormônios tireoidianos e valores de referência usados no Laboratório do 
                     Instituto de Especialidades Veterinárias (IEV).

HORMÔNIO TIREOIDIANO       RESULTADO       REFERÊNCIA

T4 LIVRE (ng/dl)              0,3           0,7-3,3 

T4 TOTAL (ng/dl)              0,6          1,0-4,0

T3 TOTAL (ng/dl)           50          75-200

                




