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Resumo 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência de alterações metabólicas e 

supressão dos hormônios tireoideanos após o tratamento tópico com Aceponato de 

Hidrocortisona 0,0584% durante um período de 30 dias em cães com dermatite alérgica. 

Nossa casuística foi composta de dez animais da espécie canina, sendo quatro fêmeas 

e seis machos, de idade média de 6,5 ± 4,4anos, atendidos no Hospital Veterinário da 

Universidade de Santo Amaro. O aceponato de hidrocortisona foi utilizado uma vez ao 

dia durante sete dias e, posteriormente, três vezes por semana durante mais três 

semanas, totalizando 30 dias de terapia. Exames laboratoriais foram realizados antes e 

após o término desse tratamento, tais como: colesterol, fosfatase alcalina, frutosamina, 

glicose, ALT, triglicérides, insulina, T4 livre por diálise de equilíbrio e TSH canino. A 

comparação desses resultados demonstrou que não houve diferença estatística entre 

os valores e todos os animais apresentaram melhora do prurido e do padrão lesional 

após tratamento. Dessa forma, foi possível constatar que o uso desse corticoide tópico 

não causou alterações metabólicas nos animais tratados, bem como não suprimiu os 

níveis hormonais tireoideanos. Conclui-se que o protocolo testado mostrou-se seguro 

em nossa amostragem, e mesmo sendo utilizado em tempo superior àquele 

recomendado pela bula do produto CortAvance®, não foram observados efeitos 

adversos como: hiperlipidemia, hiperglicemia, resistência insulínica, elevações das 

enzimas hepáticas e redução dos níveis de T4 livre e TSH.  

 

Palavras-chave: cães, aceponato de hidrocortisona 0,0584%, hiperlipidemia, 

resistência insulínica. 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

This study aimed to evaluate the occurrence of metabolic changes and suppression of 

thyroid hormones after topical treatment with hydrocortisone aceponate 0.0584% for a 

period of 30 days in dogs with allergic dermatitis. Our sample consisted of ten animals 

of the canine species, four females and six males, mean age 6.5 ± 4,4anos attended at 

the Veterinary Hospital of the University of Santo Amaro. Hydrocortisone aceponate was 

used once a day for seven days and then three times a week for three weeks, a total of 

30 days of treatment. Laboratory tests were performed before and after completion of 

this treatment, such as cholesterol, alkaline phosphatase, fructosamine, glucose, ALT, 

triglycerides, insulin, free T4 by equilibrium dialysis and canine TSH. Comparison of 

these results showed no statistical difference between the values and all the animals 

showed improvement in itching and lesional pattern after treatment. Thus, it was 

established that the use of topical steroids did not cause metabolic changes in the 

animals treated and not suppressed thyroid hormone levels. We conclude that the test 

protocol was safe in our sample, and even being used for longer than the time 

recommended by the CortAvance® product label, there were no adverse effects such as 

hyperlipidemia, hyperglycemia, insulin resistance, elevated liver enzymes and reduction 

of free T4 and TSH levels. 

 

Keywords: dogs, hydrocortisone aceponate 0.0584 %, hyperlipidemia, insulin 

resistance. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introdução  

 

Os glicocorticoides (GCs) são assim chamados devido à sua influência sobre o 

metabolismo de glicose. O mecanismo de ação dos glicocorticoides (GCs) ocorre 

através da interação com a superfamília de receptores nucleares. Esses agentes são 

capazes de atravessar a membrana celular graças à sua solubilidade e se ligam às 

proteínas receptoras, localizadas no interior do núcleo, modificando desta forma a sua 

expressão gênica. Esses receptores são encontrados em todos os tecidos e, por este 

motivo, as alterações clínicas observadas em pacientes submetidos cronicamente a 

elevadas concentrações de cortisol sanguíneo é bastante diversificada, causando 

prejuízos à saúde do animal (FELDMAN, 2004). 

Alterações na estrutura dos GCs sintéticos garantiram o desenvolvimento de 

compostos com grande atividade glicocorticoide que, por sua vez, se correlaciona com 

sua atividade antiinflamatória, e baixa atividade mineralocorticoide, reduzindo o efeito 

de retenção de sódio, hipertensão e hipocalemia. Dessa forma, essa classe de drogas 

é amplamente utilizada em medicina veterinária como antiinflamatório, antialérgico, 

antipruriginoso e imunossupressor, dependendo da dose empregada. Dentre os 

glicocorticoides mais prescritos, entre os tópicos incluem a prednisolona, 

dexametasona, betametasona, triamcinolona, hidrocortisona, fluocinolona em diferentes 

concentrações (JERICÓ & ANDRADE, 2008). 

Os glicocorticoides (GCs) são amplamente utilizados na medicina veterinária, 

notadamente nas dermatites alérgicas. A dermatite atópica canina é uma doença 

cutânea inflamatória e altamente pruriginosa associada com a produção de anticorpos 

da classe IgE contra alérgenos ambientais. Sua patogênese é complexa e multifatorial, 

influenciada por fatores genéticos, ambientais, imunodeficiências e defeitos na barreira 

da pele. Trata-se de uma doença que frequentemente é tratada cronicamente com 

corticoides tanto sistêmicos quanto tópicos, além de outros fármacos como a 



 
 

ciclosporina, anti-histamínicos, ácidos graxos essenciais, além de antibióticos para 

controlar infecções secundárias (OLIVRY et al., 2010). 

Apesar da eficácia relacionada aos efeitos antiinflamatórios e antipruriginosos 

dos GCs, existe uma preocupação com os efeitos adversos promovidos por essa classe 

de drogas, uma vez que a terapia nas dermatites alérgicas tende a ser crônica. Quando 

o prurido não é tão intenso ou a lesão é localizada, a terapia tópica passa a ser a melhor 

opção.  

Os efeitos colaterais associados ao excesso de glicocortcóides incluem: 

polifagia, poliúria, polidipsia, abdômen pendular associado à obesidade visceral, 

hepatomegalia e fraqueza muscular, cansaço e taquipnéia, além de várias alterações 

dermatológicas como atrofia cutânea, hiperpigmentação cutânea, telangiectasia, 

alopecia, calcinose cutânea e prejuízo da cicatrização (FELDMAN, 2004). O excesso de 

glicocorticoides no sangue circulante também pode provocar diversas alterações 

laboratoriais como: trombocitose, elevação das enzimas hepáticas (ALT e FA), aumento 

do colesterol e triglicérides, diminuição da densidade urinária e predisposição à infecção 

bacteriana (ROMÃO,2013; DAMIANI, et al, 2001; HERRTAGE & RAMSEY, 2012). Pode 

também haver alteração na homeostase de glicose e produção do hormônio insulina 

que tem efeito contra regulador, já que os glicocorticóides aumentam a produção 

hepática de glicose e antagonizam a ação da insulina. Em cães, estudos mostram que 

a administração sistêmica de glicocorticoides aumenta a produção hepática de glicose 

e de insulina secundariamente, enquanto as medicações tópicas aumentam a secreção 

de insulina sem hiperglicemia aparente. (GOTTSCHALK, 2010). 

O hipercortislismo exógeno pode ainda suprimir o eixo hipotálamo-hipófise- 

adrenal e hipotálamo-hipófise-tireóide, com supressão da secreção endógena de 

cortisol e supressão dos hormônios tireoideanos, respectivamente. 

Um estudo realizado por DAMINET et al (1999) demonstrou redução significante 

dos níveis de T4 total e T4 livre, porém nenhuma alteração nos níveis de TSH em cães 



 
 

tratados com prednisona na dose de 1,2 a 2,0 mg/kg de peso corporal a cada 12 horas 

durante 3 semanas, quando comparados ao grupo controle. 

Sempre que possível, a corticoideterapia tópica é preferível à sistêmica, pois 

reduz os efeitos indesejáveis (NUTTALL et al., 2009; WOHLRAB et al., 2010; NAM et 

al., 2012). No entanto, a maioria dos GCs tópicos também é absorvida sistemicamente, 

embora em menores proporções, de tal forma que terapias muito prolongadas também 

podem causar efeitos colaterais drásticos associados ao hipercortisolismo (ANIYA & 

GRIFFIN, 2008; GOTTSCHALK, 2011). Além disso, o sítio de aplicação do corticóide 

pode sofrer atrofia cutânea, visto que produtos tópicos podem influenciar no 

metabolismo de fibroblastos, na dependência do princípio ativo utilizado, da 

farmacocinética e do período de administração (WOHLRAB et al., 2010). 

Dentre os corticoides tópicos, o aceponato de hidrocortisona 0,0584%  

(CortAvance®), um composto não nitrogenado diesterglicocorticóide de quarta geração 

em formulação tópica, merece destaque no meio veterinário como uma importante 

opção terapêutica auxiliar da atopia canina, pois em comparação com outros 

glicocorticóides tópicos, apresenta menor índice de efeitos colaterais. (NUTTALL et al., 

2009; WOHLRAB et al., 2010; NAM et al., 2012). 

O protocolo sugerido para o uso de aceponato de hidrocortisona 0,0584% pelo 

fabricante em estudos clínicos em cães é a aplicação de duas borrifadas do spray por 

área afetada (área de 100cm² com o aplicador a 10cm de distância da pele do animal), 

apenas uma vez ao dia (BONNEAU et al., 2009; NAM et al., 2012; NUTTALL et al., 

2009; NUTTALL et al., 2011). 

Em um estudo realizado com 21 cães atópicos, o uso de aceponato de 

hidrocortisona 0,0584%, durante 7 a 14 dias promoveu diminuição de 50% das lesões 

e do prurido em 16 dos 21 cães, não havendo relato de efeitos adversos tais como 

atrofia cutânea, hiperadrenocorticismo iatrogênico. A avaliação utilizada para detectar 

quaisquer efeitos adversos foi feita a partir de exames clínicos detalhados bem como 

análises de amostras de sangue para realização de hemograma completo, análises 



 
 

bioquímicas referentes à atividade de enzimas hepáticas e também a realização de teste 

de estimulação por ACTH (NAM et al., 2012). 

Existem poucos trabalhos que avaliam os efeitos adversos sistêmicos 

associados ao uso prolongado dos corticoides tópicos (NAM et al., 2012).  

De acordo com os estudos acima, o uso do aceponato de hidrocortisona 

0,0584% parece causar menos efeitos colaterais que os outros GCs comumente 

utilizados, além de ser mais eficaz no controle da inflamação e prurido. Mesmo assim, 

as complicações metabólicas e hormonais que podem ocorrer com o uso crônico dos 

corticoides tópicos, qualquer que seja ele, devem ser levados em consideração.  

 

Material e métodos 

Nosso estudo foi desenvolvido com dez animais da espécie canina, 

diagnosticados com dermatite alérgica, sem que fosse pré-determinado perfis sexuais, 

raciais ou etários para a inclusão dos mesmos no projeto. Os animais incluídos 

apresentavam obrigatoriamente algum tipo de dermatite alérgica pruriginosa localizada, 

representada por áreas de eritema, alopecia ou escoriação. Tais lesões foram 

encontradas, com maior frequência, em região axilar, interdigital, lombossacra (triângulo 

da DAPE), em base de cauda, dentre outras. 

Os animais deste estudo foram provenientes do Serviço de Clínica Médica de 

Pequenos Animais do Hospital Veterinário da Universidade de Santo Amaro durante o 

período de julho 2014 a junho de 2015. 

Os critérios de exclusão foram: 

 Animais submetidos a qualquer tipo de corticoideterapia, seja ela tópica ou sistêmica, 

nos 2 meses anteriores à data de inclusão do projeto; 

 Cães com diagnóstico de hipotireoidismo ou hiperadrenocorticismo; 

 Cães tratados com fenobarbital ou sulfa que sabidamente interferem nas concentrações 

dos hormônios tiroideanos; 

 Cães tratados com fibratos para controle de hiperlipidemia. 



 
 

 

Os animais foram tratados com o produto comercial CortAvance®1, cujo princípio 

ativo é a base de aceponato de hidrocortisona 0,0584% e o protocolo terapêutico 

empregado foi a aplicação de 2 borrifadas por área afetada (qualquer região do corpo), 

uma vez ao dia, em uma área de 100 cm² com aplicador à 10cm de distância da pele a 

cada 24 horas durante sete dias consecutivos e, posteriormente, a cada 72 horas (três 

vezes por semana, determinadas às segundas, quartas e sextas-feiras), durante mais 3 

semanas, totalizando 4 semanas de tratamento. Outros tratamentos necessários para 

controlar as manifestações clínicas dos animais, desde que não contivesse corticoide 

em sua formulação, puderam ser utilizados, a exemplo dos antibióticos, banhos 

terapêuticos, antipulgas e suplementação tópica com ácidos graxos essenciais. 

Os cães foram submetidos a duas coletas de sangue, com jejum alimentar de 12 

horas, uma antes de iniciar a terapia (T0) e outra 30 dias após seu início (T30). Os 

exames coletados nos dois tempos foram: ALT, FA, triglicérides, colesterol, glicose e 

insulina sérica, frutosamina sérica, T4 livre por diálise de equilíbrio e TSH. O 

processamento de tais exames foi realizado no laboratório Provet2. 

Os animais submetidos ao projeto tiveram dois retornos para reavaliação do 

quadro clínico inicial, sendo estes realizados 15 e 30 dias, consequentemente, após a 

data do início do projeto. 

As metodologias utilizadas nos exames laboratoriais propostos estão descritos 

abaixo:  

ALT  

 Metodologia: Reação de Redução do PIRIDOXAL FOSFATO (Alanina P-Piruvato). 

 Reação: Cinético de múltiplos pontos com leitura de Espectrofotometria de Reflectância 

 Equipamento: Vitros 250 - Johnson & Johnson; 

 

                                                           
1CortAvance®, Virbac do Brasil Indústria e Comércio LTDA – Jurubatuba, São Paulo / SP 
2 Medicina Veterinária Diagnóstica – Moema, São Pau 



 
 

Fosfatase Alcalina 

 Metodologia: Redução do P-NITROFENIL FOSFATO.  

 Reação: Cinético de múltiplos pontos com leitura de Espectrofotometria de Reflectância 

 Equipamento: Vitros 250 - Johnson & Johnson; 

 

Glicose 

 Metodologia: Redução da Glicose pela enzima Oxidase (Peroxidase).  

 Reação: Enzimático Colorimétrico de ponto final com leitura de Espectrofotometria de 

Reflectância 

 Equipamento: Vitros 250 - Johnson & Johnson; 

 

Triglicérides 

 Metodologia: Redução do Triglicérides pela enzima Glicerol Fosfato Oxidase. 

 Reação: Enzimático Colorimétrico de ponto final com leitura de Espectrofotometria de 

Reflectância  

 Equipamento: Vitros 250 - Johnson & Johnson; 

 

Colesterol 

 Metodologia: Redução do Colesterol pela enzima Esterase-Oxidase.  

 Reação: Enzimático Colorimétrico de ponto final com leitura de Espectrofotometria de 

Reflectância  

 Equipamento: Vitros 250 - Johnson & Johnson; 

 

Frutosamina 

 Metodologia: Redução do NBT (Polilisina Albumina Glicada).  

 Reação: Cinético de múltiplos pontos com leitura por Espectrofotometria  

 Equipamento: Cobas Mira Plus - Roche; 



 
 

 

Insulina 

 Metodologia: Radioimunoensaio  

 Kit da empresa Millipore  

 Equipamento Wizard da Perkin Elmer. 

 

T4 Livre por Diálise de Equilíbrio  

 Metodologia: Radioimunoensaio com preparo prévio da amostra por técnica de extração 

por Diálise de Equilíbrio.  

 Kit da Empresa IVD Technologies  

 Equipamento Wizard da Perkin Elmer. 

 

TSH canino:  

 Metodologia Quimiluminescência  

 Kit da empresa Siemens  

 Equipamento : Immulite Siemens. 

  

Os proprietários assinaram um termo de consentimento informado com relação à 

participação do projeto de pesquisa, obtiveram gratuitamente o produto CortAvance® e 

demais produtos da mesma empresa que atuassem como método auxiliar no 

tratamento, tais como antipulgas, xampus terapêuticos, entre outros. Os mesmos se 

comprometeram a realizar o tratamento conforme prescrito e comparecer em todos os 

retornos previamente agendados. Além de ganharem o tratamento, os proprietários tiveram 

a isenção de todos os exames laboratoriais que foram de responsabilidade da Virbac.3  

 

 

                                                           
3Virbac do Brasil Indústria e Comércio LTDA – Jurubatuba, São Paulo / SP 



 
 

Resultados 

 

Nossa casuística foi composta de dez cães, sendo seis machos e quatro fêmeas, 

com idade média de 6,5 ± 4,4 anos, com diagnóstico de Dermatite Alérgica tratados com o 

Aceponato de Hidrocortisona 0,0584%, atendidos no Hospital Veterinário da Universidade 

de Santo Amaro (UNISA). As raças atendidas compreenderam: Cocker Spaniel (n = 2/10; 

20%), Bulldog inglês (n = 1/10; 10%), Poodle (n = 1/10; 10%), Yorkshire (n = 1/10; 10%) 

e cães sem raça definida (n = 5/10; 50%), como ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – Distribuição racial dos dez cães incluídos no estudo clínico de uso do CortAvance® 

(SP, 2014-15) 

 

Foram analisados os resultados dos  seguintes exames laboratoriais: ALT, FA, 

Colesterol, Triglicérides, Frutosamina, Insulina, Glicose, T4 livre por diálise de equilíbrio e 

TSH canino. Tais resultados foram comparados em dois tempos distintos, sendo o primeiro 

realizado antes do início do tratamento (T0) e o segundo, 30 dias após seu início (T30), 

totalizando 30 dias de tratamento. A média e desvio padrão de todos esses dados foram 

calculados e estão representados na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Resultados dos exames laboratoriais de 10 cães submetidos ao tratamento com 

CortAvance antes (T0) e 30 dias após a terapia (T30), com os respectivos cálculos de média 

e desvio padrão, bem como os valores de referência (SP, 2015). 

 

Animal 

Colesterol (mg/dl) Triglicérides (mg/dl) ALT (U.I./L) FA (U.I./L) Frutosamina (mmol/l) 

T0 T30 T0 T30 T0 T30 T0 T30 T0 T30 

1 162 176 30,5 31,6 456 406 106 108 2,59 2,21 

2 174 183 43,9 30,4 38 38 33 37 2,08 2,23 

3 198 197 126,1 118,9 27 18 77 81 2,04 2,39 

4 208 207 81,7 70,4 95 122 116 122 2,17 2,12 

5 246 251 107,6 408,9 49 28 221 140 1,97 2,33 

6 246 227 40,5 34,4 108 55 71 75 2,09 2,51 

7 145 130 109,8 48 38 36 47 35 2,04 1,65 

8 181 223 54,4 56,9 39 33 10,5 60 2,05 1,64 

9 164 217 38,2 88,1 24 29 50 57 2,61 2,1 

10* 251 ― 61,2 ― 99 ― 115 ― 1,94 ― 

Média 197,5 201,2 69,4 98,6 97,3 85 84,7 79,4 2,2 2,1 

Desvio Padrão 38,9 35,3 34,5 120,0 129,9 124,2 59,6 37,0 0,2 0,3 

Valor de 

Referência 116 a 300 32,0 a 125,0 7,0 a 92,0 10,0 a 160,0 1,7 a 3,38 



 
 

* A análise laboratorial T30 do animal de número 10 será coletada em 2 semanas, pois 

infelizmente, o mesmo foi incluído nesse estudo mais tardiamente. 

A análise das concentrações médias de todos os parâmetros laboratoriais 

avaliados durante os 30 dias de tratamento com o Aceponato de Hidrocortisona 

0,0584% não revelou diferença estatística significante entre T0 e T30, sendo que os 

valores se mantiveram dentro da referência. Os valores médios de todos esses exames 

laboratoriais em T0 e T30 foram, respectivamente:  colesterol 197,5 e 201,2 mg/dl, 

triglicérides 69,4 e 98,6 mg/dl, ALT 97,3 e 85 U.I./L, FA 84,7 e 79,4 U.I./L, frutosamina 

2,2 e 2,1 mmol/l, insulina 21,7 e 23,2 µU/ml, glicose 94,1 e 91,6 mg/dl, T4 livre 1,6 e 1,4 

ng/dl e TSH 0,2 ng/ml tanto em T0 como em T30 (Figura 2). 

Animal 

Insulina (µu/ml) Glicose (mg/dl) T4 livre (ng/dl) TSH (ng/ml) 

T0 T30 T0 T30 T0 T30 T0 T30 

1 6,79 7,72 96,3 98,1 1,72 0,83 0,1 0,1 

2 25,93 25,61 101,1 92 1,83 2,27 0,1 0,1 

3 10,73 28,87 82,7 84,1 2,38 2,8 0,19 0,2 

4 13,54 22,58 91,6 101,6 0,96 1,29 0,41 0,55 

5 17,02 36,11 93,9 87,3 1,43 0,71 0,19 0,06 

6 37,61 27,16 94 89,9 1,99 1,26 0,1 0,06 

7 29,18 19,74 99,6 84,5 2,05 0,83 0,14 0,08 

8 24,63 21,94 92 100,6 1,51 1,55 0,44 0,35 

9 21,33 19,24 97,1 86 0,95 0,88 0,08 0,15 

10* 30,19 ― 92,3 ― 0,9 ― 0,17 ― 

Média 21,7 23,2 94,1 91,6 1,6 1,4 0,2 0,2 

Desvio Padrão 9,7 7,8 5,1 6,9 0,5 0,7 0,1 0,2 

Valor de Referência 5,0 a 25,0 60,0 a 118,0 0,82 a 3,65 0,1 a 0,5 

     



 
 

Figura 2 – Concentrações séricas médias de colesterol, triglicérides, ALT, FA, 

frutosamina, insulina, glicose, T4 livre e TSH canino antes (T0) e após o tratamento 

(T30) com aceponato de hidrocortisona.  



 
 

 

 Os resultados foram analisados através do programa computacional Statistical 

Analysis System (SAS Institute Inc., 1985), sendo anteriormente verificada a 

normalidade dos resíduos pelo Teste de SHAPIRO-WILK (PROC UNIVARIATE) e a 

homogeneidade das variâncias comparadas pelo Teste QUI QUADRADO (Comando 

SPEC do PROC GLM). Os dados foram submetidos à analise de variância (PROC 

GLM), onde se avaliou o efeito do tratamento sobre os triglicérides, colesterol, ALT, FA, 

frutosamina, glicose, insulina, T4 livre e TSH, sendo em seguida utilizado o teste de 

comparação de médias TUKEY. Foi adotado o nível de significância de 5% para todas 

as análises realizadas. 

 

Tabela 2 – Análise estatística dos exames laboratoriais realizados em T0 e T30 dos 10 

animais tratados com aceponato de hidrocortisona. 

 TRATAMENTO P 

T0 T30 

Colesterol 195,5a 201,2a 0,8305 

Triglicérides 69,4a 98,62a 0,4698 

ALT 97,3a 85a 0,8359 

FA 84,65a 74,44a 0,8244 

Frutosamina 2,15a 2,13a 0,8326 

Glicose 94,06a 91,56a 0,3814 

Insulina 21,69a 23,21a 0,7122 

T4 Livre 1,50a 1,38a 0,5097 

TSH 0,19a 0,18a 0,8996 

Letras iguais na mesma linha são semelhantes estatisticamente (p<0,05) 

 

 

 

 



 
 

Discussão 

No presente estudo, o uso de Aceponato de Hidrocortisona 0,0584% na 

posologia e frequência propostas mostrou-se eficaz no controle do prurido e resolução 

das lesões cutâneas localizadas, sem apresentar qualquer alteração metabólica e 

sistêmica nesses animais.  

A eficácia antipruriginosa do produto observada corrobora os diversos estudos 

realizados com o Aceponato de Hidrocortisona 0,0584% como agente único no 

tratamento de dermatites alérgicas em cães (NAM et al., 2012, NUTTALL et al., 2009), 

bem como em trabalhos que comparam sua eficácia com outras drogas antipruriginosas 

(NUTTALL et al., 2011).  

 Entretanto, vale ressaltar que o protocolo utilizado neste estudo estipulou uma 

frequência de uso superior àquela proposta pelo fabricante que é caracterizado pela 

aplicação de duas borrifadas do spray por área afetada (área de 100cm² com o aplicador 

a 10cm de distância da pele do animal), apenas uma vez ao dia (BONNEAU et al., 2009; 

NAM et al., 2012; NUTTALL et al., 2009; NUTTALL et al., 2011). Neste estudo foi 

realizado uma alteração no protocolo inicial visando a utilização da medicação por um 

tempo de 30 dias. O protocolo utilizado foi o de realizar duas aplicações por área afetada 

(área de 100cm2 com o aplicador a 10cm de distância da pele do animal) uma vez ao 

dia durante 7 dias e, posteriormente, realizar a mesma aplicação, porém num intervalo 

de 72 horas, em dias previamente definidos com os proprietários (às segundas, quartas 

e sextas-feiras) durante 3 semanas, completando assim um mês de tratamento.  

A proposta de uso do produto com maior frequência (3x/semana) e por um 

período mais extenso (30 dias) objetivou avaliar sua segurança e efeitos colaterais 

nessas condições, uma vez que quadros dermatológicos geralmente necessitam de 

tempos de tratamento mais prolongados.  

 A extensão do protocolo recomendado pelo fabricante já foi observada em 

outro estudo no qual utilizou o aceponato de hidrocortisona 0,0584% em 21 cães 

atópicos, num período de sete a 14 dias (NAM et al., 2012), no entanto não haviam 



 
 

estudos que demostrassem que o prolongamento gradativo da medicação fosse eficaz 

e tão pouco que este estivesse isento de efeitos colaterais indesejáveis. 

 Com relação aos efeitos colaterais, podemos afirmar que os dez cães 

avaliados não desenvolveram hiperlipidemia nem alterações em enzimas hepáticas no 

protocolo proposto. Da mesma forma, os parâmetros laboratoriais que refletem o 

metabolismo da glicose, tais como glicemia, frutosamina sérica e insulina sérica, se 

mantiveram dentro dos valores de referência, sugerindo que em cães hígidos e 

euglicêmicos, este protocolo foi seguro e não provocou hiperglicemia.   

O uso crônico de glicocorticoides, normalmente, costuma causar efeitos 

colaterais importantes, mesmo quando utilizados na formulação tópica. GOTTSCHALK 

J. et al (2011) demonstraram que o uso tópico de loção dermatológica a base de 

dexametasona 0,017% durante 21 dias foi capaz de aumentar a secreção de insulina e 

suprimir os hormônios tiroideanos, embora esses efeitos tenham sido reversíveis após 

1 semana de suspensão da medicação. Já ANIYA & GRIFFIN (2008) mostraram que a 

aplicação otológica de dexametasona 0,01% em solução salina durante 14 dias não 

causou supressão do eixo hipotálamo hipófise adrenal, porém a dexametasona a 0,1% 

foi capaz de suprimir o eixo em 57,14 % dos casos. Em relação às enzimas hepáticas, 

ambas as concentrações de dexametasona não promoveram elevação das mesmas, no 

entanto, o tratamento com dexametasona a 0,1% em veículo propilenoglicol foi capaz 

de elevar a fosfatase alcalina em 16,67% dos animais, além de suprimir o eixo 

hipotálamo hipófise adrenal em 66,67%. Já no presente estudo, tais alterações não 

foram constatadas, o que sugere que tal utilização do aceponato de hidrocortisona a 

0,0584% no protocolo sugerido, é eficaz para o tratamento de dermatite alérgica e 

também seguro no que diz respeito aos efeitos colaterais de ordem sistêmica. 

Dentre os efeitos colaterais relatados com o uso de aceponato de hidrocortisona 

a 0,0584%, encontra-se a atrofia cutânea, descrita em um estudo realizado por 

BIZIKOVA et al. (2010), onde se observou diminuição significativa da espessura 

dérmica, após 14 dias de tratamento. No entanto, tais alterações não foram observadas 



 
 

no protocolo instituído aos animais participantes deste estudo, provavelmente pelo 

espaçamento das aplicações. Já NAM et al (2012) constatou em seu estudo realizado 

com 21 cães atópicos tratados com o aceponato de hidrocortisona 0,0584% num 

período de sete a 14 dias, a redução de 50% das lesões e do prurido em 16 dos 21 

cães, não havendo relato de efeitos adversos tais como atrofia cutânea e 

desenvolvimento de hiperadrenocortisismo iatrogênico. A avaliação utilizada nesse 

estudo para detectar tais efeitos adversos foi exame clínico detalhado, análise de 

hemograma completo e bioquímica sérica, além de teste de estimulação com ACTH 

(NAM et al., 2012). 

 

Conclusão 

 O uso do aceponato de hidrocortisona 0,0584% por um período de 30 dias no 

tratamento de dermatites alérgicas localizadas em cães não evidenciou qualquer tipo de 

alteração metabólica, a exemplo de hiperlipidemia, elevação das enzimas hepáticas, 

alteração no metabolismo da glicose, tão pouco a supressão de hormônios relacionados 

à função tireoidiana. O mesmo se mostrou eficaz no controle do prurido, além de 

mostrar-se seguro quando utilizado em terapia mais prolongada do que aquela sugerida 

pelo fabricante. 
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