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RESUMO

Astenia Cutânea é uma colagenopatia mais conhecida como hiperelastose cutânea ou síndrome de Ehlers Danlos em humanos, e caracteriza-se 
como um distúrbio congênito do colágeno, proteína fundamental do organismo, sendo o principal componente da matriz extracelular. O colágeno 
desempenha funções estruturais e de manutenção da integridade tecidual, proporcionando aos tecidos força de tensão, flexibilidade e 
extensibilidade. A força tênsil da pele dos cães com astenia fica reduzida em até 40 vezes, resultando em uma pele que mostra
hiperextensibilidade, frágil, que se rompe facilmente por traumas mínimos, além de reter umidade e oleosidade ocasionando dermatites 
cutâneas. O diagnóstico da patologia, baseia-se no histórico, achados clínicos e histopatológicos, e índice de extensibilidade cutânea, sendo 
considerado patológico um índice maior que 14,5% em cães.  O trabalho descreve uma doença congênita raríssima, com poucas publicações e 
relatos, sem tratamento efetivo, sendo de grande importância para a atualização dos profissionais médicos veterinários da clínica de pequenos 
animais, contribuindo para o conhecimento científico.  Assim, o objetivo deste trabalho é relatar o caso de um canino portador de astenia 
cutânea, descrevendo o tratamento cirúrgico paliativo para reduzir o excesso de pele. Aos seis anos de idade, uma cadela da raça Yorkshire, foi 
atendida em uma clínica veterinária particular na zona oeste do Rio de Janeiro, trazida pelo seu tutor, com a queixa clínica de odor fétido e 
excesso de pele em diversas áreas do corpo desde filhote. Ao exame clínico os parâmetros vitais encontravam-se normais e suspeitou-se tratar de 
astenia cutânea, tendo em vista sinais de pele hiperextensível e dados relatados na anamnese; quadro persistente desde a primeira idade. 
Realizado a medição do grau de hiperextensibilidade, o canino apresentava na região do pescoço 39% (20 cm verticalmente) e na região dorso 
lombar 33% (garupa – 17 cm), nos membros anteriores e posteriores observava-se também bastante flacidez, sendo identificadas diversas dobras 
cutâneas difusamente e ptose palpebral nos dois olhos. O procedimento cirúrgico reconstrutivo foi a terapia de eleição, iniciando pela resseção 
da região lombar e posteriormente da região do pescoço. Por questões financeiras o órgão não foi enviado para análise histopatológica. A 
recuperação pós-operatória foi satisfatória e a resolução foi imediata. Conclui-se então, sendo pouco descrita em literatura, sem experimentos 
com fármacos como tratamento alternativos, tratar-se de uma doença que necessita de procedimento cirúrgico corretivo, garantindo uma 
melhoria na qualidade de vida e longevidade dos animais.
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