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ORAL GLUCOCORTICOID PULSE THERAPY FOR INDUCTION OF 
TREATMENT OF CANINE PEMPHIGUS FOLIACEUS 
- A COMPARATIVE STUDY

O tratamento do pénfigo foliáceo (PF) canino requere com frequência a utilização de  tratamentos imunosupres-
sores de longa duração que podem originar efeitos adversos. A terapia pulsátil com dose alta de glucocorticoides  
resulta como um protocolo alternativo em medicina humana, e mostrou melhorías notáveis em cães com PF e 
vulgaris.

OBJETIVOS: Identificar o benefício da terapia pulsátil na abordagem do PF canino. Para esse efeito foi compara-
da a terapia pulsátil com a terapia tradicional, durante os 3 primeiros meses de tratamento da doença.

ANIMAIS: Os cães foram divididos em grupos com base no tratamento oral com glucocorticoides  durante as 12 
primeiras semanas de tratamento com o protocolo ‘tradicional’ (20 cães) ou ‘pulsátil’ (18 cães).

RESULTADOS: A proporção de cães que chegaram à remissão completa durante as primeiras 12 semanas de 
tratamento foi significativamente mais alta para o grupo de terapia pulsátil (61%) do que para o grupo tradicional 
(15%; P = 0.0063). A dose máxima de glucocorticoides administrada aos  cães do grupo de terapia traditional 
foi significativamente mais alta (media: 3.2 mg/kg) do que a administrada ao grupo de terapia pulsátil (media: 1.1 
mg/kg; P < 0.0001). Não se observou nenhuma diferença entre os dois grupos em relação ao tempo necessário 
para alcançar a remissão completa, nem na percentagem de cães que mostraram reações adversas severas ao 
tratamento.

CONCLUSÕES E RELEVÂNCIA CLÍNICA: Estes resultados sugerem diferentes benefícios associados à ad-
ministração de glucocorticoides orais na forma de terapia pulsátil, com uma proporção mais alta de pacientes a 
alcançarem a remissão completa durante os 3 primeiros meses, uma menor dose media de glucocorticoides orais 
administrados entre as diferentes administrações pulsáteis, e uma menor incidência de efeitos adversos
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IMAGENS DE UN PÉNFIGO FOLIÁCEO

O pénfigo foliáceo (PF), é a doença imunomediada  cutánea mais frequente em cães e gatos. Caracteriza-se 
principalmente pela presença de pústulas, erosões e crostas.

As lesõe iniciais do PF consistem em máculas eritematosas, que evoluem de maneira rápida para pústulas gran-
des, irregulares e coalescentes.

Devido a estas pústulas serem frágeis e se romperem com facilidade, as lesões que se podem observar são as 
crostas ou o exudado seco.

Podem observar-se erosões sobretudo se se retirar uma crosta, ainda que as úlceras sejam pouco frequentes, 
devido ao pénfigo foliáceo ser uma doença cutánea epidérmica superficial.

Na maioría dos cães as lesões iniciais aparecem na região facial (trufa, plano nasal, pele periocular e ouvídos) e 
tendem a generalizar-se, aparecendo eritema e exfoliação massiva, que pode extender-se mais além dos bordos 
das lesões originais. De forma frequente são observadas infeções bacterianas secundárias.
Também podem aparecer sinais sistémicos, como febre, letargia, anorexia e linfadenopatía.

Fotos: Lesões num cão com PF

No diagnóstico temos duas opções que nos permitem primeiro,  através de uma citología, suspeitar da doença 
e graças ao estudo histopatológico confirmar.

Citología:  no exame citológico duma pústula intacta 
observam-se queratinócitos acantolíticos e muitos 
neutrófilos

Biopsia: observa-se uma pústula intraepidérmica que 
contém grande quantidade de neutrófilos e células acan-
tolíticas.
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OS LABORATÓRIOS LETI LANÇARAM EM 

PORTUGAL A VACINA LETIFEND

No passado fim-de-semana de 26 e 27 de Novembro, os 
Laboratórios Leti estiveram presentes no 7º Encontro de For-
mação da Ordem dos Médicos Veterinários, em Lisboa, onde 
lançaram tecnicamente a nova vacina contra a Leishmaniose, 
a Letifend. Para além da presença com stand, foi realizado um 
simposium de apresentação técnica da vacina. Estiveram pre-
sentes cerca de 130 veterinários, que escutaram atentamente 
a nossa oradora Glória Pol. 
A nossa presença resultou numa enorme expectativa por parte 
da comunidade veterinária, cujos principais objectivos foi saber 
preço e disponibilidade da mesma no mercado. 
Terminado o congresso, o balanço foi muito positivo, tendo 
sido transmitida com sucesso uma imagem profissional e cre-
dível dos Laboratórios Leti.


