
Fig. 1. Folículo em anagénese e folículo em 
telogénese, ambos com bulbos fortemente 
melanizados. H&E. 200x.

Fig. 6. Tricograma: distribuição irregular da 
melanina na medula do pêlo. 64x.

Fig. 4. Folículo em telogénese com haste e 
bulbo melanizados. H&E. 200x.

Fig. 5. Folículo em catagénese com bulbo 
fortemente melanizado. H&E. 200x.

Fig. 3. Infundíbulo dilatado com tampões de 
quera�na ortoquerató�ca e de melanina e de 
contorno distorcido irregular. H&E. 200x.

Fig. 2. Folículo em anagénese com bulbo 
fortemente melanizado e de contorno distorcido. 
H&E. 200x.
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Diagnós!co

Raspagem nega�va para ácaros * DTM nega�vo * TSH e T4 livre normais  
Histopatologia: Figuras 1 a 5 * Tricograma: Figura 6

Fig. 8. Macho preto e fogo: hipotricose e 
descamação no dorso.

Fig. 16. Fêmea azul e fogo: hipotricose na 
linha média dorsal.

Fig. 15. Pêlo fraco e com 2mm de comprimento. 
Na biópsia não apresentou melhoras.

Fig. 11. Crescimento de algum pêlo normal e 
com brilho.

Fig. 13. Macho azul e fogo pequeno: 
hipotricose nas áreas de pêlo azul.

Fig. 12. Pelagem ainda rarefeita. Pêlo novo
com 12mm comprimento. Na biópsia, as 
hastes de pêlo estavam menos atenuadas, 
fracturadas e fragmentadas.

Fig. 17. Crescimento de pêlo no dorso. 
Mantem alopécia no pescoço.

Fig. 10. Macho azul e fogo grande: hipotricose nas 
áreas de pêlo azul, pápulas na cabeça.

Fig. 9. Pelagem lustrosa. Biópsia: menor grau de 
melanização dos bulbos, tampões de melanina 
nos infundíbulos pilosos e melanófagos na 
periferia dos folículos.

Fig. 7. A ninhada nasceu com pelagem normal,
havendo um preto e fogo e três com cores diluídas.

Fig. 18. Melhoria da pelagem. Dois �pos de pêlo: 
fino e mate com 2mm de comprimento e pêlo 
normal com 4mm de comprimento. Na biópsia 
também não apresentou melhoras.
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Fig. 14. Crescimento de pêlo pouco significa�vo.
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Introdução

Displasias foliculares ligadas à cor do pêlo: 
Alopécia de Diluição de Cor (ADC) e Displasia folicular do pêlo preto (DFPP)
A ADC afecta cães com coloração de pêlos considerada diluída: azul (preto diluído) e castanho diluído (canela e 
vermelho). A DFPP afecta cães de pelagem bi ou tricolor, e é confinada às áreas de pêlo preto. 
O pinscher é uma das raças predispostas (4,11).
E!ologia gené!ca: Condição autossómica recessiva ligada ao gene MLPH que codifica a melanofilina (2,11,16,17).
Patogenia: Acumulação de grânulos de melanina causa fractura do pêlo abaixo ou ao nível da pele (11,16,17,19). 
Sinais clínicos: a pelagem parece normal ao nascimento; perda de pêlo a par�r das 4 semanas de idade; 
ADC inicia-se dorsalmente com hipotricose e foliculite bacteriana (pápulas e pústulas), enquanto DFPP se 
caracteriza por alopécia e descamação (6,11,14,15,18,19); Pelagem seca e quebradiça, de má qualidade, fractura 
do pêlo (18). Pele seca e com descamação, sensível ao calor e ao frio (16,17).
Diagnós!co: história, sinais clínicos, descartar diagnós�cos diferenciais (sarna demodécica, dermatofitose, 
foliculite bacteriana superficial, alopécia endócrina - hipo�roidismo); exame tricográfico (grânulos de melanina 
irregulares no córtex e medula do pêlo) e histopatologia (4,14,19).
Tratamento: Melatonina (regula crescimento do pêlo em função do fotoperíodo); Re�nóides; Suplementos de 
ácidos gordos, champôs an�-sép�cos, queratolí�cos e hidratantes (4,11,12,15).

Descrição de caso

Ninhada de 4 Pinschers com 3 meses, em que surgem os dois �pos da doença: DFPP num macho preto e fogo; 
ADC em 2 machos azul e fogo e 1 fêmea azul e fogo. Primeira ninhada de mãe preto e fogo e pai castanho; 
o pai já teve filhos azuis sem problemas dermatológicos. Nasceram com pelagem normal. 
Às 5 semanas, o macho azul grande começa a perder pêlo azul no dorso. Aos 2 meses, todos os de pelagem azul 
começaram com hipotricose no dorso e cabeça nas áreas de pêlo azul. 
O macho preto e fogo começa perder pêlo preto no dorso aos 2 meses e meio.
A alimentação era ração puppy de marca comercial adequada; a desparasitação e vacinação estavam correctas.

Discussão

Os princípios de nutrição ortomolecular (grego “Orto-” correcto) baseiam-se em proporcionar ao indivíduo um 
óp�mo equilíbrio celular mediante concentrações adequadas de nutrientes de grande qualidade, altamente 
assimiláveis e fornecidos em sinergia, complementando as limitações da alimentação habitual.⁵ A sua u�lização 
regular permite manter a saúde do animal, assim como prevenir e atenuar os desequilíbrios metabólicos que 
levariam ao aparecimento de doenças e ao envelhecimento precoce. No caso destes animais em crescimento, 
com uma patologia de origem gené�ca, aportamos nutrientes para uma correcta síntese de tecido conjun�vo 
da pele, pêlo e car�lagem (minerais, MSM, glucosamina, condroi�na) e para a neutralização do stress oxida�vo 
presente em qualquer doença(9). O aporte de nutrientes altamente biodisponíveis relacionados com o ácido 
ascórbico, an�oxidante de membrana, potenciam o efeito neutralizador de ROS, prevenindo maior dano 
tecidular, e MSM e os nutrientes que o acompanham no suplemento Azufre MSM trabalham em várias 
reacções intra-celulares de transme�lação. MSM é importante como dador de enxofre para a síntese de 
gluta�ão(10). Os nutrientes de efeito an�oxidante nestes pontos do metabolismo permitem que os 
mecanismos celulares de protecção próprios do organismo possam evitar o aparecimento de dano tecidular/ 
radicais livres em situações de ac�vidade celular incrementada, como o crescimento (5,9,10). Permitem assim 
aos tecidos restaurar a sua função.
Neste caso, apresentamos uma nova abordagem ao tratamento com base na nutrição. A dieta natural à base 
de carne crua e a nutrição ortomolecular (suplementos para crescimento e melhoria da pele e do pêlo) 
revelaram resultados posi�vos em apenas 6 semanas. O aumento de peso foi idên�co ao verificado com 
dietas comerciais apropriadas. O caso de DFPP teve uma evolução muito rápida, abandonando o estudo 
ao fim de 4 semanas. 
Nos casos de ADC, seria interessante manter a terapia com o objec�vo de aportar nutrientes para a síntese 
e nutrientes an�oxidantes que permitam que o metabolismo de síntese seja óp�mo e o nível de stress 
oxida�vo seja mínimo.

Tratamento

Dieta carnívora: carne de frango crua (20)
Nutrição ortomolecular : 1 cápsula de Crescimento Equilíbrio + 1 cápsula de Azufre por dia, 
administradas com a refeição da manhã, durante 6 semanas

Crescimento equilíbrio
Composição: bisglicinato de calcio, D-glucosamina, sulfato de condroi�na, bisglicinato de magnesio, MSM, 
vitamina E, bisglicinato de zinco, vitamina A, vitaminas B1, B2, B3, B6, B9, selenito de sódio, oligómeros 
proantocianidina (OPC).
Completa o equilíbrio da nutrição do cão e contribui para o seu crescimento e desenvolvimento tecidular. 
A associação de condroi�na-glucosamina-enxofre favorece a síntese de tecido ósseo e car�laginoso.  
As vitaminas do complexo B e os minerais quelados (Ca, Mg, Mn, Cu, Zn) contribuem para um metabolismo e 
síntese tecidular correctos e maturação do sistema imunitário. A vitamina E, os OPC e o Zn, Mn, Fe, Cu diminuem 
a formação de radicais livres e espécies reac�vas de oxigeno (ROS) a nível intra e extra-celular.

Azufre MSM 
Composição: me�lsulfonilmetano (MSM, fonte natural de enxofre) e minerais quelados (zinco, cobre e manganês). 
Estes nutrientes actuam em sinergia na síntese de componentes do tecido conjun�vo. 
O MSM, em sinergia com os outros componentes, permite também regularizar as funções imunitárias e eliminar 
toxinas do organismo, especialmente em casos de alergia:  papel importante na síntese de gluta�ão (GSH), 
um dos an�oxidantes intracelulares mais importantes, através da via da sulfoconjugação (1,13).  
MSM demonstrou exercer efeitos protectores contra estados patológicos em humanos, como hiperacidez, 
parasi�smo, obs�pação, dor musculo-esqulé�ca, artrite, alergias e é um grande imunomodulador (3). 
Regenera mucosas e pele e acelera a cicatrização.


