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Introdução

Os estrógenos existem naturalmente e sinteticamente. 
Os estrógenos de importância nos mamíferos são 
esteróides, produzidos pelos ovários (células da 
camada granulosa dos folículos), placenta e córtex da 
adrenal [1]. O Hormônio Folículo Estimulante (FSH)
hipofisário estimula o crescimento folicular ovariano e 
a produção de estrógeno em fêmeas [2]. Geralmente, a 
principal função dos estrógenos é induzir a proliferação 
celular e o crescimento dos tecidos relacionados à 
reprodução. As respostas teciduais induzidas pelos 
estrógenos incluem: estimulação do crescimento 
glandular endometrial; estimulação do crescimento de 
dutos na glândula mamária; aumento na atividade 
secretora dos dutos uterinos; indução da receptividade 
sexual; regulação da secreção do Hormônio 
Luteinizante (LH) pela hipófise anterior; possível 
regulação da liberação de Prostaglandina F2 alfa
(PGF2α) pelo útero não gravídico e gravídico; união 
precoce da epífise com o corpo dos ossos longos, com 
o que cessa o crescimento desses ossos; anabolismo 
protético e atividade epiteliotrófica [1]. Além dos 
pontos citados o estrógeno estimula a mitose 
epidérmica, aumentando e diminuindo a espessura 
epidérmica, chegando até a causar atrofia da mesma
dependendo da quantidade produzida [2]. 

A causa do hiperestrogenismo é desconhecida, mas 
pode ser devido a anormalidades na conversão 
periférica de hormônios sexuais ou a uma fonte 
ectópica de produção [2]. Esta patogenia na cadela 
deve ser resultado da produção elevada de estrogênio 
associado a ovários císticos, embora nunca tenha sido 
estabelecida qualquer evidência conclusiva. São 
observadas manifestações similares após a 
administração de estrogênio no tratamento da 
incontinência urinária após a ovário-histerectomia [3].

O hiperestrogenismo associado a ovários policísticos 
geralmente é visto na cadela intacta de meia-vida. Já o
hiperestrogenismo associado à neoplasia ovariana 
funcional geralmente é visto em fêmeas intactas mais 
velhas e sem relato de predisposição racial. O distúrbio 

caracteriza-se por alopecia bilateral simétrica, começando 
nas regiões perineal, inguinal e do flanco. A perda de pêlo 
permanece confinada a essas áreas por longos períodos, 
mas pode progredir para envolver o tronco todo em casos 
crônicos [2]. Os pêlos podem ser facilmente retirados e 
comumente há hiperpigmentação [3]. As tetas e vulva ficam 
aumentadas de volume. As anormalidades do ciclo estral 
(ciclos irregulares, estro prolongado e ninfomania) ocorrem 
frequentemente e a endometrite ou piometra podem ser 
observadas [2]. 

O diagnóstico é confirmado com base no histórico, 
manifestações clínicas e na exclusão de outras desordens 
endócrinas, como um possível hiperadrenocorticismo 
canino endógeno, ou Síndrome de Cushing canina [3].

O tratamento de eleição do hiperestorgenismo associado 
a patologias ovarianas na cadela consiste na 
ováriosalpingohiterectomia (OSH), com prognóstico bom 
para todas elas, independentemente da histologia, quando 
completamente excisados. Os resultados são observados em
três meses, mas ocasionalmente podem não ser 
evidenciados por até seis meses [2].

Considera-se importante o relato deste caso, pois, nas 
fêmeas da espécie canina, as patologias ovarianas são 
incomuns.

Material e métodos

Uma cadela da raça Dachshund, de um ano e cinco 
meses de idade, foi levada por seu proprietário a uma 
clínica veterinária para uma consulta dermatológica, por 
apresentar alopecia progressiva generalizada. No evento da 
anamnese, o proprietário relatou que o início da queda de 
pêlos ocorreu logo após o segundo cio e que a cadela
apresentava cios irregulares (primeiro cio aos oito meses de 
idade e o segundo cio após quatro meses do primeiro), com 
aparecimento posterior de pseudogestação. Ao exame 
clínico, pôde-se observar, além da alopecia bilateral 
simétrica dos flancos e presença de máculas 
hiperpigmentadas, o aumento das glândulas mamárias e da 
região vulvar.

Foi realizado o exame parasitológico de pele, através da 
técnica do Raspado Cutâneo Superficial e Profundo e pela 



técnica da fita adesiva, para descartar a possibilidade 
de uma dermatose ocasionada pela presença de ácaros.
Ainda, realizou-se o teste da Lâmpada de Wood e 
exame citológico de pele, no intuito de avaliar a 
presença ou não de microorganismos associados ao 
quadro.

Mediante o resultado negativo dos exames
supracitados e segundo o histórico do animal, o 
veterinário indicou a OSH com vista à suspeita de uma 
dermatose secundária a distúrbios de hormônios 
sexuais.

Resultados

Durante o ato cirúrgico, em meio à remoção das 
estruturas, observou-se a presença de cistos na 
superfície de ambos os ovários (ovários policísticos).

Transcorridos 15 dias após a OSH, percebeu-se o 
início do crescimento de pêlos em algumas regiões 
anteriormente alopécicas, e após 30 dias, houve a 
recobertura pilosa total, com melhora da integridade da 
pele, observada inicialmente pela diminuição de 
ressecamento cutâneo.

Discussão

Com base no resultado obtido após a cirurgia, no que 
se refere ao retorno do crescimento de pêlos, pode-se 
afirmar que o quadro de alopecia simétrica bilateral, 
cios irregulares, pseudogestação, aumento das 
glândulas mamárias e da região vulvar apresentado pela 
paciente, possivelmente estavam associados ao 
aumento da produção de estrógeno decorrente de
doença cística ovariana, embora a concentração do
hormônio 17-β-estradiol não tenha sido mensurada ou 

tenha sido realizado exame histopatológico do tecido
ovariano para confirmação do diagnóstico. No animal 
estudado houve resposta satisfatória de crescimento piloso 
um mês após a OSH, embora na literatura relata-se uma boa 
resposta do animal geralmente evidente em torno de três a 
seis meses após a cirurgia.

A não confirmação da anormalidade ovariana poderia 
mascarar um possível hiperadrenocorticismo canino 
endógeno, ou Síndrome de Cushing canina, doença 
endócrina que contempla múltiplas anomalias clínicas 
observadas no animal, resultantes de uma exposição 
prolongada a glicocorticóides, cuja produção, pelas 
glândulas adrenais, encontra-se exacerbada.

 A associação dos dados da resenha, anamnese, exame 
físico, exames laboratoriais complementares e exame 
histopatológico possibilitariam a comprovação do 
diagnóstico, o que remete a necessidade de estudos futuros 
da interação entre o excesso de esteróides sexuais
provenientes de anormalidades ovarianas e outras 
desordens endócrinas na espécie canina.
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Foto 1 - Alopecia bilateral simétrica com aumento das glândulas mamárias e da região vulvar.


