
REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VII. v 13, n 1,  novembro, 2019. 
 

 

 

 

MICROAGULHAMENTO NO TRATAMENTO DA ALOPECIA X EM 
UM CÃO DA RAÇA SPITZ ALEMÃO – RELATO DE CASO 

 
 

BENEDETTI, Emmanuelle Valle Silva¹ 
¹Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT. Itapeva-SP 
 

LIMA, Paula Fernanda de² 
²Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva – FAIT. 

Itapeva-SP 
 
 

 
RESUMO 

 

A Alopecia X é uma dermatopatia de causa desconhecida, não pruriginosa que afeta cães de 

raças diversas e, em especial, Spitz Alemão e causa a perda de pelos em região de dorso, 

parte distal de membros pélvicos e cauda, podendo ou não haver hiperpigmentação da pele. 

Geralmente ocorre entre um e três anos de idade e não há predileção sexual. Visto que a 

alopecia pode ser um sinal clínico característico de doenças endócrinas, o diagnóstico deve ser 

através da exclusão de endocrinopatias como o hiperadrenocorticismo, hipotireoidismo, 

hiperestrogenismo e pelo histórico do animal. O trabalho objetivou relatar o microagulhamento 

no tratamento da Alopecia X em um cão da raça Spitz Alemão. Foram realizados dois 

procedimentos de microagulhamento com intervalo de 120 dias entre eles, sendo que o 

segundo procedimento contemplou apenas as regiões não repiladas após a primeira aplicação. 

Este tratamento foi instituído após insucesso na administração de melatonina, suplementação 

nutricional e hidratação tópica que foi realizado por quatro meses. Neste caso, o 

microagulhamento mostrou bons resultados após a primeira aplicação, porém sem resultados 

de melhora das áreas alopécicas remanescentes após segundo procedimento e com 

manutenção temporária do bom resultado para cerca de 12 meses após o primeiro tratamento. 
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ABSTRACT 
 

Alopecia X is a dermatopathy of unknown cause, not pruriginous that affects dogs of different 
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breeds and, especially, German Spitz and causes loss of hairs in the dorsum region, distal part 

of limbs and tail, and there may or might not be skin hyperpigmentation. Usually occurs 

between one and three years of age and there is no sexual predilection. Since alopecia can be 

a characteristic clinical sign of endocrine disorders, the diagnosis should be through the 

exclusion of endocrinopathies such as hyperadrenocorticism,  hypothyroidism, 

hyperestrogenism and the history of the animal. This study aimed to report the microneedling in 

the treatment of Alopecia X in a German Spitz breed dog. Two microneedling procedures were 

performed with 120 days interval between them, and the second procedure included only the 

non-repiled regions after the first application. This treatment was instituted after the failure of 

administer melatonin, nutritional supplementation and topical hydration performed during four 

months. In this case, the microneedling showed good results after the first application, but 

without improvement of the remaining alopecia areas after the second procedure and with 

temporary maintenance of the good result lasts for about 12 months after the first treatment. 

 
Keywords: dermatopathy, endocrinopathy, melatonin, skin, hair. 

 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A Alopecia X, anteriormente também denominada de  

Hiposomatotropismo, Alopecia Responsiva ao Hormônio do Crescimento, 

Pseudo-Cushing, Alopecia Responsiva à Castração, Alopecia Responsiva à 

Biópsia e Síndrome semelhante à Hiperplasia Adrenal é uma dermatopatia de 

causa desconhecida, a qual leva à interrupção do crescimento do folículo 

piloso, caracterizada pela perda simétrica, não pruriginosa e não inflamatória 

dos pelos. Esta enfermidade acomete regiões como: cervical, cauda, períneo, 

face caudal dos membros pélvicos e tronco (STOLL, CHRISTIAN e NETT- 

METTLER, 2015; MAGDALENA et al., 2017). Este distúrbio normalmente afeta 

cães com camada de subpelo, jovens e adultos, sem predisposição sexual, 

afetando com prevalência pacientes não castrados (ALBANESE et al., 2014). 

Hipotricose ou alopecia é a perda de pelos em uma região específica da 

pele, comum em cães e sua causa pode ser multifatorial. O pelo intacto se 

mantém por ciclos ao longo da vida dos folículos pilosos e passa por estágios 

periódicos de crescimento (anágeno), regressão (catágeno), quiescência 
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(telógeno) e um quarto estágio conhecido como exógeno (queda) 

(MAGDALENA et al., 2017). 

A fase em que os folículos pilosos passam do estágio de quiescência, 

perdem sua fibra capilar e permanecem vazios por um determinado período de 

tempo antes de iniciar uma nova fase anágena, é chamada de quenógeno e 

depende de suas células-tronco epiteliais para sustentar, manter e remodelar o 

epitélio do folículo piloso para que o mesmo esteja em constante crescimento 

(MUNTENER et al., 2012; MAGDALENA et al., 2017). 

Muntener (2012) e Stoll, Christian e Nett-Mettler (2015) descrevem que o 

diagnóstico é de acordo com o histórico e achados clínicos do animal, pois a 

histopatologia de biópsias de pele são muitas vezes inconclusivas, e ressaltam 

a importância da exclusão da doença através do diagnóstico diferencial de 

demodicioses e das afecções endócrinas, que incluem hiperadrenocorticismo, 

hipotireoidismo, hiperestrogenismo, alopecia de flanco recorrente e doenças 

alopécicas primárias. 

Dentre as opções de tratamento para a Alopecia X, diversos estudos 

apresentam a utilização de substâncias como deslorelina, hormônio do 

crescimento, metiltestosterona, mitotano, trilostano, melatonina, fulvestrant e 

acetato de medroxiprogesterona (CERUNDOLO et al., 2004; FRANK, 

DONNELL e KANIA, 2006; ALBANESE et al., 2014). O microagulhamento, que 

é uma técnica usada na medicina humana há anos, tendo efeitos cosméticos, e 

por ser aplicado também na medicina veterinária, uma vez que o procedimento 

ativa a síntese de colágeno, elastina e proteoglicano no combate à cicatrizes, 

rugas, perda de elasticidade, alterações de pigmentação, estrias, celulites, 

alopecia e vitiligo, tenta-se desta forma, extrapolar os bons resultados para 

correção de distúrbios dermatológicos em animais (MCCRUDDEN et al., 2015; 

ZDUNSKA, KOTODZIEJCZAK e ROTSZTEJN, 2018). 

O microagulhamento tem o intuito de favorecer, dentre outras coisas, 

maior produção de fator de crescimento plaquetário e ativação das células- 

tronco na região do bulbo capilar, a partir de micro lesões causadas na pele, e 

assim estas reações cutâneas que passam pelas fases de cicatrização da pele 
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(inflamação, proliferação e remodelação), promovem o recrescimento piloso 

(STOLL, CRISTIAN e NETT-METTLER, 2015). 

O objetivo deste trabalho é relatar a utilização do microagulhamento como 

tratamento não medicamentoso para Alopecia X em cão da raça Spitz Alemão. 

 
 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

Neste relato está descrito o caso de um cão da raça Spitz Alemão, fêmea, 

quatro anos e meio, castrada, pelagem creme, 3,5kg e clinicamente saudável, 

evidenciou a troca da pelagem infantil por volta dos 4 meses de idade, comum 

nesta raça, e há aproximadamente 1 ano apresentou queixa de alopecia não 

pruriginosa e progressiva em região de dorso, cauda, face distal dos membros 

pélvicos, além de pelagem ressecada e áspera, sem hiperpigmentação nas 

áreas alopécicas, características estas compatíveis clinicamente com Alopecia 

X levando ao diagnóstico após exclusão de outras possíveis causas. 

Nesta ocasião, foi prescrito à paciente uma fórmula para uso oral 

contendo: melatonina 3mg, selênio 3mg, zinco 3mg, biotina 3mg, ácido 

pantotênico 3mg e vitamina E 6UI devendo ser administrada 1 (uma) cápsula a 

cada 12 horas até novas recomendações e banhos semanais com xampu e 

condicionador à base de aveia, glicerina e cocamidopropil betaína (Episoothe - 

Virbac), creme hidratante com associação de óleo de macadâmia, ceramida e 

silicones (Hidrapet – Agener) e uma pipeta de Allerderm Spot On 2ml contendo 

ácidos graxos e ceramida (Virbac) a cada 7 dias. 

O animal foi encaminhado para coleta do material necessário para 

realização de exames auxiliares incluindo hemograma, dosagem de enzimas 

hepáticas como uréia, creatinina, alanina aminotransferase - ALT (TGP), 

fosfatase alcalina, 17hidroxi progesterona basal e após estimulação com 

hormônio adrenocorticotrófico - ACTH, cortisol basal e pós estimulação com 

ACTH. Todos os resultados estavam dentro dos parâmetros da normalidade 

para a espécie e idade, excluindo assim outras causas endócrinas  de  
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alopecia. 

Após 4 meses de tratamento com suplementação vitamínica aliada à 

banhos terapêuticos e hidratação da pele, o animal apresentou piora do quadro 

com aumento das áreas alopécicas e, portanto, indicou-se a realização do 

microagulhamento. Após a conclusão dos exames pré-anestésicos, o animal 

deu início à antibioticoterapia um dia antes do procedimento com amoxicilina + 

clavulanato 25mg BID e cloridrato de clindamicina 25mg BID, totalizando 5 dias 

de tratamento, ambos por via oral. No dia em que precedeu o procedimento, o 

animal foi banhado com shampoo à base de clorexidine 3%. Após indução 

anestésica, o animal teve os pelos remanescentes das áreas alopécicas 

depilados manualmente (com exceção da cauda) e posteriormente realizou-se 

antissepsia com clorexidine 2% solução degermante sucedendo-se com a 

aplicação da técnica. 

O procedimento foi realizado com caneta dérmica Dermapen Dr. Pen 

Ultima M5 Profissional, regulada para profundidade de 2,0mm, aplicando o 

equipamento sobre a pele na área alopécica por dez vezes em cada direção e 

longitudinalmente na cauda (Figura 1). Como analgésico, foi prescrito  

cloridrato de tramadol 100mg TID e dipirona 500mg TID durante cinco dias. 

 
Figura 1 – Imagens do primeiro procedimento de microagulhamento realizado no dia 02 de 
agosto de 2018. A – Animal sendo preparado para o procedimento de microagulhamento, 
devidamente posicionado em decúbito ventral e já depilado; B – Animal após procedimento de 
microagulhamento demonstrando áreas hiperêmicas, resultado esperado do procedimento; C - 
Canetas dérmicas Dermapen Dr. Pen Ultima M5 Profissional utilizadas no procedimento. 
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O procedimento de microagulhamento foi efetuado duas vezes com 

intervalo de 120 dias entre as aplicações sendo que, na segunda intervenção, 

apenas áreas ainda alopécicas foram submetidas ao tratamento, pois, nestas 

áreas, não se observou recrescimento piloso na avaliação após 60 dias. Na 

segunda intervenção, além do protocolo medicamentoso utilizado na primeira, 

foi acrescido pentoxifilina 10mg TID durante 15 dias com o intuito de favorecer 

a microcirculação periférica e ondansetrona 1mg BID por dois dias na tentativa 

de controlar ou evitar a êmese que o animal havia apresentado no primeiro 

tratamento. Após 10 dias do procedimento, deu-se início aos banhos semanais 

com xampu e condicionador hidratante Episoothe® (Virbac) e Allerderm Spot 

On® 2ml (Virbac). 

Nos dias seguintes ao microagulhamento, a medicação oral foi 

abolida devido à quadros de êmese e apatia, sendo assim, optou-se pela 

utilização de creme à base de sulfadiazina de prata micronizada e nitrato de 

cério hexahidratado de uso tópico, uma vez ao dia, para prevenir infecções. 

Para este trabalho foram utilizados artigos científicos pesquisados através 

de plataformas online com o intuito de favorecer a discussão do caso. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

Os achados clínicos e relatos da tutora em relação ao animal atendido 

foram descritos por Frank (2007) e Stoll, Christian e Nett-Mettler (2015) como 

alopecias simétricas, sem características inflamatórias e pruriginosas que 

podem atingir a região cervical, cauda, períneo, face caudal dos membros 

pélvicos e tronco, sendo todas estas áreas também encontradas neste caso 

apresentando a alteração. Áreas de pigmentação dérmica aumentada são 

relatadas em todos os distúrbios alopécicos, segundo Muntener et al. (2012) e 

assim também é relatado nos casos de Alopecia X por Frank (2007), porém no 

caso apresentado, a avaliação das áreas alopécicas foi considerada sem 
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alterações de pigmentação segundo o clínico. Por outro lado, foram 

encontrados neste animal hiperemia e pústulas na avaliação inicial, achados 

estes não relatados pelos autores consultados e que poderiam ser explicados 

por uma epiderme menos protegida ou com alteração em sua espessura, o que 

é comum em todos os distúrbios alopécicos, segundo Muntener et al., (2012). 

Para o diagnóstico definitivo, foram realizados testes específicos que 

visaram descartar outras alterações endócrinas como o Hiperadrenocorticismo 

(STOLL, CHRISTIAN e NETT-METTLER, 2015) bem como exames que 

avaliaram a saúde geral do paciente: hemograma, dosagem de enzimas 

hepáticas como uréia, creatinina, alanina aminotransferase - ALT (TGP), 

fosfatase alcalina, 17hidroxi progesterona, todos com resultados dentro dos 

padrões para espécie. 

Albanese et al. (2014) mencionam que tratamentos com hormônio do 

crescimento, metiltestosterona, mitotano, trilostano, melatonina, fulvestrant 

(antagonista do receptor estrogênico), acetato de medroxiprogesterona ou 

castração têm sua eficácia variável, não havendo nenhum tratamento de 

eleição, e o recrescimento piloso pode ser parcial ou completo. No caso 

apresentado, o animal foi tratado durante aproximadamente quatro meses com 

suplementação de selênio, zinco, biotina, ácido pantotênico, vitamina E e 

melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal que 

controla o ciclo circadiano e por consequência o crescimento do pelo, sendo 

sua utilização relatada com taxas de sucesso acima dos 50% em cães com 

Alopecia X (NELSON e COUTO, 2015). Bensignor e Guaguère (2005) indicam 

a utilização do zinco e da vitamina E como suplementos para melhorar a 

integridade da pele devido, em partes, pela ação oxidante que estes dois 

componentes tem dentre outras características. 

De acordo com Magdalena et al. (2017) existem cerca de 1598 genes 

diferencialmente expressos na Alopecia X em relação com o animal normal, 

sendo 569 com alta expressão e 1029 com baixa expressão. Os grupos de 

genes afetados são responsáveis pela regulação do ciclo piloso (Wnt, Shh, 

Bmp, Fgf and Tgf-βsignaling pathways), genes marcadores de potencialidade 

do folículo piloso (SOX9, LHX2, LGR5, TCF7L1, GLI1, NFATc1, HF SC) e 
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genes envolvidos na síntese de esteroides, no metabolismo da melatonina e da 

vitamina D, sugerindo que esta seja uma doença com caráter genético e 

hereditário. 

O microagulhamento acelera o processo de cicatrização da pele através 

da criação de numerosas micro injúrias ou micro traumas, decorrentes da 

perfuração da pele com agulhas muito finas que ativam os fatores de 

crescimento das plaquetas responsáveis pela estimulação dos fibroblastos, 

afim de produzir colágeno, elastina e ácido hialurônico através de reações 

cutâneas de reparação de feridas, como inflamação, debridamento,  

proliferação e remodelação, e, por consequência, o crescimento piloso local. 

Além disso, ao romper a continuidade da pele, permite o aumento da 

penetração de ingredientes ativos que podem ser utilizados como coadjuvantes 

no tratamento (MCCRUDDEN et al., 2015; STOLL, CHRISTIAN e NETT- 

METTLER 2015; ZDUNSKA, KOTODZIEJCZAK, ROTSZTEJN, 2018). 

Os folículos pilosos caninos expressam e metabolizam receptores de 

esteroides sexuais, agindo como alvo e fonte de estrogênio (ALBANESE et al., 

2014). Albanese et al. (2014) e Stoll, Christian e Nett-Mettler (2015) descrevem 

que fêmeas castradas não responderam ao tratamento com deslorelina 

provavelmente pela ausência dos hormônios gonadais, ao passo que com o 

microagulhamento houve um progresso de 90% nas áreas afetadas 3 meses 

após o procedimento e as características da pelagem não sofreram alterações 

num período de 12 meses. 

Após 10 dias, a pele continha uma camada intensa de crostas 

hiperpigmentadas que começou a descamar, deixando a pele avermelhada. O 

acompanhamento do recrescimento piloso foi feito entre 60 e 120 dias após o 

procedimento de microagulhamento, onde pode-se registrar o início do 

crescimento em determinadas áreas, sendo em ordem de 80% com coloração 

mais intensa e textura mais macia do que a pelagem anterior, corroborando 

com o observado por Stoll, Dietlin e Nett-Mettler (2015) onde aplicaram a 

técnica em dois animais e observaram o crescimento de um pelo com textura 

macia em ordem de 90% nas áreas antes alopécicas em avaliação após cinco 
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semanas, porém, neste caso, as áreas afetadas na região cervical, porção 

cranial do dorso, parte caudal dos membros posteriores e cauda não 

apresentaram recrescimento piloso (Figura 2). 

Figura 2 – Evolução do caso. A – Animal no dia 27 de maio de 2018 mostrando a alopecia em 
região de dorso antes do procedimento; B – Animal no dia 06 de setembro de 2018 após 34 
dias do microagulhamento, onde evidencia-se o início do recrescimento piloso na região do 
dorso e caudal em membros pélvicos; C – Animal no dia 14 de dezembro de 2018 após 130 
dias do procedimento demonstrando crescimento piloso satisfatório na região do dorso. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

Stoll, Dietlin e Nett-Mettler (2015) observaram bons resultados com 

apenas uma intervenção em cães da mesma raça num prazo que perdurou por 

12 semanas e relatam que esta melhora de revestimento piloso tende a se 

deteriorar com o passar do tempo. No presente caso, pode-se observar o 

mesmo resultado de deterioração da qualidade do revestimento piloso que 

aconteceu em um prazo maior, com cerca de um ano (Figura 3). Os mesmo 

autores, em casos de piora do quadro ou resultado insatisfatório de 

recrescimento piloso pós microagulhamento não indicaram, nos casos por eles 

relatados, nova intervenção, diferente do praticado neste relato, onde um novo 

procedimento foi realizado porém mantendo-se os resultados pobres nas áreas 

que não responderam ao primeiro tratamento. Em humanos, Fertig et al. (2018) 



REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano VII. v 13, n 1,  novembro, 2019. 
 

 

 

numa revisão sistemática, relatam que o tempo entre as intervenções com 

microagulhamento são determinados à partir da profundidade utilizada para a 

penetração das agulhas, sendo maior o tempo de intervalo entre aplicações 

para penetrações mais profundas, já que estas demoram mais tempo para a 

cicatrização, o que poderia ser talvez refletido para a utilização em cães afim 

de padronizar o número de aplicações e intervalos a serem respeitados entre 

as mesmas. 

 
Figura 3 – Evolução do caso após aproximadamente um ano e um mês contados da primeira 
intervenção. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
 
 

4. CONCLUSÃO 
 
 

Neste caso, o microagulhamento demonstrou bom resultado no  

tratamento da Alopecia X em sua primeira aplicação e se mostrou sem 

efetividade na segunda aplicação como tentativa de obter o repilamento das 

áreas alopécicas remanescentes. 

A Alopecia X possui características semelhantes à algumas 

endocrinopatias e estas devem ser descartadas para o correto tratamento, os 
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animais acometidos não apresentam alterações nos níveis séricos dos 

hormônios, sendo as anomalias dos receptores dos folículos pilosos 

considerada a responsável por tal fato. Medicamentos como trilostano, 

melatonina e mitotano têm efeito em grande parte dos cães afetados, e que, 

quando não satisfatório, o microagulhamento é o tratamento de escolha, não 

somente para a Alopecia X mas também para cães que apresentam quadros 

crônicos de alopecia, todavia, o recrescimento piloso pode ser parcial ou total, 

temporário ou permanente. A Alopecia X necessita de mais estudos acerca do 

seu aparecimento e características congênito hereditárias, bem como um 

tratamento definitivo para esta dermatopatia. 
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