
DERMATITE ATÓPICA

CANINA

Saiba mais sobre ela.

A lembrar:

 A Dermatite Atópica Canina é uma

doença alérgica que provoca comichão;

 São necessários testes para descartar

alergias alimentares ou parasitas

externos, como as pulgas;

 Pode provocar queda de pelo, pele

vermelha e, por vezes, otites;

 Existem várias raças predispostas a ter

Dermatite Atópica Canina.

Em caso de dúvida, não hesite

em contactar-nos.

Dra. Verónica Azevedo
C.P. 4429

URGÊNCIAS 24H
212 167 360

Médico Veterinário
Permanente

Consultas por marcação
10-21h Segunda a Sábado

10-14h Domingos e Feriados

Consultas por marcação
10-13h 15-20h Segunda a Sexta

10-13h 14-19h Sábado e Feriados



Raças com maior predisposição:

- Labrador Retriever
- Golden Retriever
- West Highland White Terrier
- Bulldog Francês e Inglês
- Bull Terrier
- Pastor Alemão
- Dálmata
- Pug
- Shar-Pei
- Boxer
- E outras

Como se trata?

Não existe nenhum tratamento standard, nem

nenhum tratamento absoluto para a atopia e as

alergias não têm cura. Os tratamentos mais

utilizados com mais frequência passam pela

administração de corticosteróides, anti-

histamínicos, ciclosporina A, imunoterapia,

ácidos gordos essenciais e banhos frequentes. O

tratamento deve ser direccionado a cada

animal, segundo a avaliação do médico

veterinário.

Quais são os sinais clínicos?

Os sinais clínicos surgem no geral entre o ano de

idade e os 3 anos. Podem variar na sua

localização, mas há sempre a presença de

prurido (=comichão). As zonas mais

frequentemente afectadas são as extremidades

podais, axilas, zona abdominal/inguinal, face e

orelhas. O auto-traumatismo, devido à presença

de comichão, pode resultar em pele inflamada

(rosada/avermelhada), alopecia (=peladas),

escoriações, liquenificação (pele espessada),

hiperpigmentação (pele mais escura), infecções

secundárias, entre outras lesões. A otite externa

é um achado comum em animais alérgicos.

Quais são os alérgenos mais comuns?

- Pólenes de plantas, árvores e gramíneas
- Ácaros do pó
- Penas e escamas
- Fungos (bolores)

O que é a Dermatite Atópica Canina?

A dermatite atópica canina é uma doença

cutânea alérgica inflamatória, que provoca

comichão, com predisposição genética e

aspectos clínicos característicos associados na

maior parte dos casos a anticorpos específicos

(IgE), mais frequentemente dirigidos contra

alérgenos ambientais. Contudo, a dermatite

atópica é uma doença complexa que envolve

muitos factores do animal mas também factores

ambientais. É clinicamente indiferenciável da

alergia alimentar, diferindo apenas na origem

dos alérgenos responsáveis pela sintomatologia

clínica, neste caso, alérgenos alimentares. Por

este motivo, o diagnóstico de uma dermatite

atópica canina é somente um diagnóstico

clínico de exclusão, sendo por este motivo

essencial eliminar parasitas externos (pulgas e

ácaros) e avaliar o papel dos alimentos. Os

alérgenos ambientais podem ser absorvidos

pela pele, por inalação e até mesmo por

ingestão.


