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Resumo 

A Dermatologia, em Medicina Veterinária, é uma área que representa entre 25 a 30% do total de 

consultas em animais de companhia, apresentando uma relação de proximidade crescente em 

relação à medicina humana. O presente trabalho teve como objetivos principais os seguintes 

estudos de caso: 1) Determinação da incidência de afeções dermatológicas e caracterização dos 

animais admitidos à consulta de especialidade de dermatologia num centro de atendimento médi-

co-veterinário em zona rural de Vigo (Espanha); 2) Descrição do diagnóstico, tratamento com 

uma associação acaricida específica e evolução de um caso assumido de straelensiose canina na 

prática clínica. No 1º estudo, foram observados 263 casos entre dezembro de 2011 e outubro de 

2012, dos quais 91,2% eram de canídeos, 8,0% de felídeos e 0,8% (P<0,001) de outras espécies. 

Relativamente aos canídeos, o Pastor alemão (12,5%; 30/240), o Boxer (8,8%; 21/240), o Bull-

dog francês (8,3%; 20/240) e o Yorkshire terrier (7,5%; 18/240) foram as raças predominantes. 

A idade média foi de 5,5±2,4 anos. As doenças imunomediadas representaram 32% das ocorrên-

cias, seguidas das de origem bacteriana com 21% e das parasitárias com 11%. As doenças com 

mais de 5% de incidência foram a atopia (16,7%; 40/240), as piodermatites (16,3%; 39/240), a 

dermatite alérgica à picada por pulgas (14,6%; 35/240), as afeções por Malassezia spp. (10,0%; 

24/240) e a demodicoce (6,7%; 16/240; P<0,05). Exceto a maior idade dos cães afetados por 

neoplasias (7,1±0,5 anos; n=21) relativamente às de origem parasitária (3,9±0,5
 
anos; n=27; 

P<0,01), não foram observadas (P>0,05) quaisquer outras diferenças entre as variáveis sexo e cor 

da pelagem. No 2º estudo, a presença de dermatite nodular, num cão jovem, em cujas amostras 

dos nódulos foi observada uma dermatite perivascular hiperplásica superficial, com um quisto 

parasitário, permitiu elaborar o diagnóstico de stralensiose canina, doença de diagnóstico raro e 

que surge em países do sul da europa. Foi observada uma associação temporal entre a remissão 

dos sintomas e a aplicação tópica, em spot-on, de uma associação farmacológica, contendo meta-

flumizona e amitraz. São necessários novos estudos, que comprovem a eficácia desta associação 

antiparasitária, no tratamento de nódulos induzidos por esta espécie de ácaro. Os resultados 

observados no 1º trabalho poderão contribuir para o delineamento de novos estudos, com uma 

maior amostra da população canina, de forma a evidenciar fatores de risco de algumas destas 

doenças mais frequentes, na região em questão. 

 

Palavras chave: Dermatologia Veterinária; Epidemiologia; Straelensiose Canina; Canídeos 
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Abstract 

Dermatology in veterinary medicine is an area that represents between 25 to 30% of all consulta-

tions in companion animals, presenting an increasing close relationship with human medicine. 

The present work has as main objectives the following case studies: 1) Determination of derma-

tologic diseases incidence and characterization of animals admitted to the dermatology specialty 

in a veterinary care center in a rural area; 2) Description of the diagnosis, treatment with a specif-

ic antiparasitic drug association and evolution of a given case of canine straelensiosis in clinical 

practice. In the 1
st
 study, 263 cases were observed between December 2011 and October 2012, of 

which 91.2% were from dogs, 8.0% cats and 0.8% (P <0.001) from other species. In dogs, the 

German Shepherd (12.5%, 30/240), Boxer (8.8%, 21/240), the French Bulldog (8.3%, 20/240) 

and Yorkshire terrier (7.5 %, 18/240) were the predominant breeds. The average age was 5.5 ± 

2.4 years. The immune-mediated diseases accounted for 32% of the cases, followed by the ones 

of bacterial origin with 21% and 11% of parasitic origin. Specific pathologies with more than 5% 

incidence were atopy (16.7%, 40/240), the pyodermatitis (16.3%, 39/240), flea bite hypersensi-

tivity (14.6%, 35/240), Malassezia spp. disorders (10.0%, 24/240) and demodicosis (6.7%, 

16/240, P <0.05). Except the greater age of dogs affected by tumors (7.1 ± 0.5 old years; n=21) 

relative to those of parasitic origin (3.9 ± 0.5 old years; n=27; P<0.01), there were no other dif-

ferences between the sex and coat color variables. In the 2
nd

 study, the presence of nodular der-

matitis, a young dog, in which samples of the nodules a hyperplastic perivascular superficial 

dermatitis was observed, with a parasitic cyst, permitted the development of a diagnosis of ca-

nine stralensiosis, a rare diagnosis disease and which arises in countries of southern Europe. We 

observed a temporal association between symptom remission and topical spot-on application 

containing metaflumizone and amitraz. Further studies are needed to prove the efficacy of this 

antiparasitic drug association in the treatment of nodules induced by this species of mite. The 

results of the 1
st
 study may contribute to delineate further studies with a larger sample of the ca-

nine population, in order to highlight the risk factors of some of these most frequent pathologies 

in the region.  

 

Keywords: Veterinary Dermatology; Epidemiology; Canine Stralensiosis; Dogs  
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I. Introdução  

O diagnóstico e tratamento das alterações cutâneas têm representado uma grande compo-

nente da prática clínica em pequenos animais, sendo uma das causas mais frequentes de visitas 

ao consultório veterinário.
18,49,85 

De facto, as consultas na especialidade de dermatologia em 

animais de companhia representam entre 25 a 30% 
89 

do total de consultas veterinárias, merecen-

do, cada vez mais, um maior destaque na prática clinica diária. Esta área da medicina veterinária 

é objeto de estudos constantes devido, não somente à sua elevada incidência, mas também à rela-

ção de proximidade crescente entre a medicina veterinária e a humana, principalmente em doen-

ças de foro alérgico. 

As afeções dermatológicas apresentam uma maior expressão no cão em comparação com 

o gato. Segundo Scott et al. (2002) 
85

, no cão são mais frequentemente diagnosticadas a dermati-

te alérgica à picada da pulga (DAPP), neoplasias, piodermatite bacteriana, seborreia, atopia, 

dermatose imunomediada, dermatose de origem endócrina e dermatose parasitária. Relativamen-

te ao gato, este autor refere que são mais frequentemente encontradas as dermatoses de origem 

parasitária, complexo granuloma eosinófilo felino, doenças micóticas, reações de hipersensibili-

dade, doenças bacterianas, quadros seborreicos, neoplasias e dermatoses autoimunes.       

Pretendeu-se com o presente estágio curricular e elaboração da dissertação de mestrado, 

completar mais uma etapa da nossa vida: a conclusão do mestrado integrado em Medicina Vete-

rinária na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Entendemos que, para além das com-

petências adquiridas e treinamento das capacidades, seria importante dar seguimento à aprendi-

zagem obtida até então e criar uma porta de entrada para o competitivo mundo profissional, que 

se avizinha. Relativamente à experiência técnico-profissional (clínica) foi nossa intenção tentar o 

evidenciar o espírito científico crítico e as suas limitações em situação hospitalar. 

Com a possibilidade de realizar o nosso estágio na Clínica Beade em Vigo- Espanha (na 

qual participamos em algumas das suas atividades clinicas desde 2010), na área de especialidade 

de dermatologia, com a supervisão do Dr. Marcos Fernández Monzón (Certificado ESAVS Vete-

rinary Dermatology. University of Luxembourg, Viena 2008, 2009 y 2010), entre outros colegas 

(Dr. Alvaro Saá, Dr. Rubén Ripplinger, Dra. Alicia Costas, Dra. Charo Pérez, Dra. Marina Piñei-

ro, Dra. Rosi Varela, Dra. Rebeca Fernández, Dra. Maria Paraños) tivemos oportunidade de nos 
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envolver, com profundidade, num serviço clínico e cirúrgico geral e de especialidade (dermato-

logia, neurologia, oftalmologia, cirurgia e traumatologia).  

Dada a importância acima referida da dermatologia, escolhemos esta área de especialida-

de para elaborar a nossa dissertação. 

Foram objetivos principais do presente trabalho caraterizar (espécie, raça, idade, sexo, 

castração, entre outras variáveis) os animais, que vieram à consulta de especialidade de dermato-

logia, nesta clínica, e relacioná-las com as principais doenças de que padeciam. Elegemos, ainda, 

um caso clínico raro, diagnosticado como straelensiose canina, com a finalidade de registar os 

seus aspetos decorridos do diagnóstico e o seu tratamento com uma associação antiparasitária. 

De realçar que, numa primeira parte do presente trabalho, procurámos evidenciar, na 

revisão bibliográfica, os aspetos mais importantes em que se basearam os diagnósticos efetuados 

na clinica. Também não foi esquecida, nesta parte, a informação relevante sobre duas das doen-

ças que mais frequentemente assolam os canídeos: a demodicose e a atopia. 

 

  



Dermatologia Veterinária 

3 

 

II- Alguns aspetos relevantes na prática clínica em dermatologia veterinária 

 

1- A Pele 

A pele é o órgão mais extenso e visível do organismo, constituindo uma barreira anató-

mica e fisiológica entre o próprio animal e o meio envolvente, representando em média 24% do 

peso corporal em cachorros e 12 a 15% em adultos. É imprescindível para a sobrevivência, ofe-

recendo proteção contra perigos físicos, químicos e microbiológicos, e os seus componentes sen-

soriais permitem a perceção do calor, do frio, da dor, do prurido, do tato e da pressão. A descri-

ção anatómica e histológica das diversas estruturas cutâneas permite compreender melhor todas 

as suas funções. Por outro lado, a pele é um espelho, que reflete o estado de saúde do organismo 

e o bom funcionamento deste.
39,49,64,85,92

 

A constituição da pele pode variar entre espécies, raças e indivíduos, relativamente à 

espessura da epiderme e derme, assim como da localização dos folículos pilosos e glândulas 

anexas. Pode, ainda, variar entre as distintas regiões do corpo e de acordo com o sexo ou a ida-

de.
85,92

 

 

1.1- Funções da pele 

A pele exerce numerosas funções. Pode atribuir-se-lhe:
18,49,85 

(1) o funcionamento como 

barreira protetora entre o meio interno e externo, impedindo a perda de água, eletrólitos e 

macromoléculas; (2) permitir forma e movimentação através da elasticidade e flexibilidade da 

pele; (3) contribuir para a termorregulação do animal, mediada pela pelagem, pelo aporte san-

guíneo cutâneo e pelas glândulas sudoríparas; (4) permitir a perceção sensorial do tato, pressão, 

dor, temperatura, e prurido; permitir a secreção glandular sudorípara e sebácea; (5) permitir a 

formação de estruturas anexas, tais como o pelo e unhas; (6) permitir o armazenamento de água, 

vitaminas, lípidos, hidratos de carbono, proteínas e outros materiais; ação antimicrobiana e anti-

micótica; (7) formação de melanina, vascularização e queratinização; (8) síntese de vitamina D; 

(9) funcionar, ativamente, como parte integrante do sistema imunitário do organismo; (10) e, 

ainda, servir como indicadora de alguma doença interna e/ou estado de saúde animal. 
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1.2- Revisão histológica da pele 

A pele encontra-se constituída por três camadas: epiderme, derme e hipoderme. A epi-

derme tem origem ectodérmica e é a mais externa e delgada, a derme tem origem mesodérmica e 

a hipoderme serve de suporte aos estratos superiores. À pele, pertencem, ainda, estruturas anexas 

como as glândulas, os pelos e as unhas.
4,85

  

 

1.2.1- Epiderme 

A epiderme é a parte mais externa da pele e está constituída por um epitélio pavimentoso 

estratificado, sendo mais espessa nas almofadas plantares e no plano nasal. A sua renovação é 

contínua e não apresenta vasos sanguíneos nem linfáticos, sendo a sua nutrição realizada através 

da vasculatura da derme. 

Existem quatro tipos de células diferentes dentro da epiderme: queratinócitos cerca de 

85%, melanócitos aproximadamente 5%, células de Langerhans de 3 a 8% e de Merkel cerca de 

2%.
85

 

A epiderme pode ser dividida em:
1,85,92

 

1) Estrato basal: é o estrato mais profundo da epiderme e encontra-se unido intimamen-

te à derme e é constituído por uma única camada de células cuboides, que se encon-

tram perpendiculares à membrana basal sobre a qual assentam. Este é um estrato com 

elevada capacidade mitótica, o que lhe proporciona uma grande capacidade de rege-

neração; 

2) Estrato espinhoso: composto pela células filhas do estrato basal e tem de 1 a 2 célu-

las na pele coberta de pelo, sendo que nas almofadas plantares e no plano nasal pode 

chegar a ter mais de 19 células de espessura. As células têm forma cuboide a aplana-

da. Por efeito da fixação, estas células sofrem uma contração citoplasmática, (exceto 

nas uniões desmossómicas) o que dá lugar à visualização de pontes intracelulares ou 

projeções espinhosas, que dão o nome a este estrato; 

3) Estrato granuloso: possui 1 a 2 células de espessura na pele coberta por pelo, 2 a 4 

em folículos pilosos e 8 em almofadas plantares. É composto por queratinócitos 

nucleados aplanados, que se distinguem pela presença de grânulos queratohialinos 
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fortemente basófilos no citoplasma. A função dos grânulos não é completamente 

conhecida mas pensa-se que intervêm na queratinização; 

4) Estrato lúcido: constituído por células planas sem núcleo, que formam uma camada 

fina e compacta totalmente queratinizada, em que os grânulos de queratohialina são 

substituídos por eleidina. Este estrato apenas se encontra presente em zonas sem pelo, 

como por exemplo, no plano nasal e almofadas plantares; 

5) Estrato córneo: constituído por várias camadas de queratinócitos sem núcleo (cor-

neócitos). É responsável por constituir a barreira que controla a passagem e elimina-

ção de substâncias da superfície cutânea, assim como dá uma base estrutural à célula 

e resistência à invasão de microrganismos.  

Relativamente às restantes células da epiderme, os melanócitos são responsáveis pela 

pigmentação.
18 

De referir, ainda, que as células de Langerhans estão associadas à apresentação 

dos antigénios e as células de Merkel têm mecanorreceptores de pressão.
92 

 A Epiderme está separada da derme por uma membrana basal, a qual constitui a união 

dermoepidérmica. Estas são estruturas dinâmicas, que sofrem remodelação constante, e mantém 

a epiderme funcional e proliferativa, assim como mantém a arquitetura, participam na cicatriza-

ção de feridas, funcionam como barreira e regulam o transporte de nutrientes. Existem vários 

tipos de doenças cutâneas significativas que a afetam como, o lúpus eritematoso e penfigoide 

bolhoso.
1
   

  

1.2.2- Derme  

 A derme é a estrutura mais importante da pele. Suporta, na parte mais superficial, a epi-

derme, e em profundidade, as glândulas e folículos pilosos. É composta por uma rede densa de 

fibras, células, moléculas matriciais, vasos sanguíneos e linfáticos, nervos e músculos. As fibras 

de colagénio são produzidas a partir dos fibroblastos e em 90% são constituídas por fibras de tipo 

I e III, proteínas poliméricas muito resistentes à tração. O colagénio é denso, na derme profunda 

e laxo, abaixo da epiderme. É responsável pela resistência à tração, causada pelo movimento e 

elasticidade da pele, mantendo a sua forma, assim como está envolvida no crescimento, prolife-

ração, aderência, migração, diferenciação celular e modulação na cicatrização de feridas.
18,64,85
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 A camada papilar ou derme superficial localiza-se entre as cristas epidérmicas e é 

composta por um tecido conjuntivo laxo com abundantes células, fibras de colagénio e elásticas 

finas. As fibras de elastina representam cerca de 4% das fibras dérmicas, formando uma rede ao 

redor das unidades pilossebáceas e são responsáveis pela elasticidade da pele. A camada reticu-

lar, ou derme profunda, é um tecido conjuntivo denso. As fibras reticulares são formadas por um 

conjunto de finas fibras de colagénio (tipo I e III) e fibronectina. A matriz intercelular dérmica é 

composta por proteoglicanos (ácido hialurónico, condroitinosulfatos, glicosaminoglicanos e 

mucopolissacáridos), glicoproteínas e uma grande quantidade de água que é retida devido a estas 

macromoléculas. É um gel mucoso amorfo, produzido pelos fibroblastos, que realiza uma função 

importante de barreira entre a epiderme e o tecido subcutâneo, frente aos microrganismos e as 

proteínas de elevado peso molecular.
1,18,64

  

  O fluxo sanguíneo conta com os plexos profundo, médio e superficial que são de grande 

importância na termorregulação.
64,85

  

 

1.2.3- Hipoderme  

A hipoderme encontra-se entre a derme e o músculo/tecido ósseo subjacente.
18

 É consti-

tuída por tecido conjuntivo laxo e também por tecido adiposo, que forma um pequeno aglomera-

do de células adiposas ou, até mesmo, uma larga massa, formando uma espécie de amortecedor, 

chamado de panículo adiposo.
1,85 

 

1.2.4- Folículos pilosos 

 Os folículos pilosos são invaginações epidérmicas na derme. Produzem e sustêm a porção 

intradérmica do pelo. Estão divididos em três zonas: infundíbulo (desde a superfície da epider-

me até ao ponto onde desembocam as glândulas sebáceas), istmo (desde as glândulas sebáceas 

até à inserção do musculo eretor do pelo), e bulbo (desde a inserção do musculo eretor do pelo 

até à papila dérmica).
18,92

 

Nos carnívoros domésticos adultos, cada pelo tem o seu próprio bulbo e istmo, mas parti-

lham o mesmo infundíbulo (12 a 15 pelos em cada infundíbulo). Nos agregados pilosos geral-



Dermatologia Veterinária 

7 

 

mente, há um pelo primário largo, rodeado de quatro pelos intermédios e uns 15 a 20 pelos 

secundários.
64

 

Os pelos primários são os de maior diâmetro, são rígidos e cobrem toda a superfície cutâ-

nea e definem a cor da pelagem. Os folículos pilosos são mais largos, alcançam a derme profun-

da, possuem glândulas sebáceas, apócrinas e musculo eretor do pelo. Os pelos intermédios têm 

uma direção contrária e contribuem para o isolamento térmico. Caraterizam-se por uma protube-

rância sub-apical na ponta do pelo. Estes tipos de pelo não se observam em raças de pelo cerdo-

so, como o Yorkshire terrier. Os pelos secundários formam o manto macio e são os que têm 

menor diâmetro, e, ocasionalmente, podem ter glândulas sebáceas simples, mas carecem de 

glândulas sudoríparas apócrinas e músculos piloeretores. O pelo é constituído por uma coluna 

reta de células cornificadas, aderentes, impermeáveis e estratificadas, numa cutícula externa, um 

córtex e uma medula na zona média.
64,85

 

O crescimento do folículo piloso passa por diferentes fases (ciclo do folículo pilo-

so):
18,64,85,92

 

(1) A fase de anagénese, de crescimento. Nesta fase, as células da matriz multiplicam-se 

ativamente. A papila dérmica é evidente e os melanócitos ativos proporcionam mela-

nossomas às células da raiz, que aparecem pigmentadas (nos pelos pigmentados);  

(2) Durante a fase de catagénese, ou intermédia, a papila dérmica desaparece e as células 

da matriz e melanócitos suspendem as suas funções. Todas as células das raízes pilo-

sas estão queratinizadas e apigmentadas;  

(3) Durante a fase de telogénese ou de descanso, devido à retração do folículo piloso e há 

reabsorção de grandes quantidades de bainha epitelial externa, os folículos aparecem 

mais curtos e os pelos podem cair facilmente, recomeçando depois um novo ciclo.  

  

1.2.5- Glândulas cutâneas 

  As glândulas sebáceas são glândulas holócrinas alveolares simples, em grupos de 2 a 3 

que sempre estão associadas a um grupo de pelos. Os seus condutos de excreção terminam no 

istmo folicular. Estas são, particularmente, grandes nas zonas de união mucocutâneas, sendo 

maiores nas zonas de pelos mais curtos e desaparecendo nas zonas sem pelos.
 
O sebo é o produto 
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resultante da destruição celular no interior da glândula, em conjunto com o suor, formando-se 

uma emulsão lipídica protetora sobre a superfície da pele. Estas glândulas são grandes e abun-

dantes nos lábios e queixo, onde têm a função de marcação territorial. As glândulas sebáceas 

especializadas são as glândulas perineais sensíveis as hormonas sexuais.
92

  

As glândulas sudoríparas epitríquias distribuem-se por toda a superfície pilosa do corpo e 

os seus canais de drenagem terminam em cima das glândulas sebáceas, no istmo folicular. Estas 

glândulas apócrinas são glândulas tubulares simples, com um conduto de drenagem reto e uma 

porção secretora rodeada por células mioepiteliais. Produzem uma secreção aquosa que forma 

uma emulsão com o sebo e que se distribui pela superfície da pele (pelicula hidrolipídica da 

pele). As glândulas sudoríparas atríquias são semelhantes na forma às glândulas apócrinas, sendo 

a maior diferença a destacar o local de drenagem, que se faz, diretamente, na superfície das 

almofadas plantares.
 
Estão situadas próximo dos vasos sanguíneos e são sensíveis à adrenalina e 

noradrenalina no sangue circulante. Quando o animal tem medo, pode ver-se, facilmente, o suor 

nas almofadas plantares. As glândulas sudoríparas especializadas, são as glândulas mamárias, as 

glândulas ceruminosas e as glândulas, que terminam nos sacos anais. Não existem glândulas 

sudoríparas no plano nasal.
64,85 



Dermatologia Veterinária 

9 

 

 2- Considerações prévias ao diagnóstico em dermatologia veterinária 

 

As doençass cutâneas são, por norma, um motivo de preocupação para o médico veteriná-

rio dedicado à clinica dos animais de companhia. Além disso, e uma vez que os transtornos der-

matológicos são mais facilmente percetíveis, são um motivo de preocupação imediata para os 

proprietários.
4,94 

Numa primeira visita, é importante estabelecer entre o proprietário e o médico veterinário 

uma boa relação, visto que a confiança e a credibilidade do proprietário poderá influenciar o per-

curso para o diagnóstico definitivo.
27,62,86

 

A sintomatologia do animal associada às lesões cutâneas, por si só, na maioria das vezes 

não é suficiente para elaborar um diagnóstico definitivo.
96

 

Devemos recordar que os diferentes métodos de diagnóstico se complementam entre si. É 

necessário utilizar, em cada caso, o método de diagnóstico mais específico, assim como começar 

pelo método menos agressivo para o paciente e assim sucessivamente até chegar ao diagnóstico 

final. Uma conduta que mais depressa nos levará à satisfação do cliente, assim como à nossa 

própria, será seguir um método sistemático em qualquer que seja a situação, e, assim, teremos 

mais hipóteses de alcançar o sucesso.
27,51,84,86

 

 

2.1- Identificação animal e anamnese  

2.1.1- Identificação animal  

Um exame clínico começa com a identificação animal (espécie, raça, idade, sexo, cor da 

pelagem, peso). Dentro de uma mesma espécie animal, que pode apresentar doenças específicas, 

existe predisposição de algumas raças para determinadas doenças cutâneas, conforme veremos 

mais à frente. 

Do mesmo modo, algumas das doenças e diagnósticos dermatológicos relacionam-se com 

a idade do animal (Tabela 1). 

O sexo do animal e o facto de ser castrado ou inteiro, poderá ter influência na incidência 

de algumas doenças, como o hiperestrogenismo. 
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Tabela 1- Relação da idade com o tipo de afeções dermatológicas.
62,84,86 

Idade Doenças Cutâneas 

Do nascimento aos 6 meses 
Alopécia padrão, Demodicose, Dermatofitose, Celulite juvenil, Impetigo, Nanis-
mo pituitário, Astenia cutânea 

1 a 3 anos 
Atopia, Seborreia Idiopática Primaria, Alopécia por diluição de cor, Defeitos de 
queratinização 

Mais de 6 anos Síndrome de Cushing, Tumor testicular 

Cão geriátrico Neoplasia, Alopécia, Úlcera por decúbito 

 

A cor da pelagem pode ser responsável por alguns dos problemas cutâneos. De destacar, 

nestes casos, a dermatite solar e o carcinoma de células escamosas. 

O peso ou a sua variação pode indicar a presença de algumas doenças e/ou predispor 

outras. Temos, como exemplo, a obesidade no intertrigo. 

Além de todos estes fatores de risco, a origem geográfica do animal pode influenciar a 

identificação dos diagnósticos diferenciais a ter em consideração, devido às características epi-

demiológicas das doenças e à prevalência e/ou incidência de determinadas doenças em cada 

momento.
4,27,84,86,96 

O motivo da consulta, por geral que pareça, pode trazer dados importantes para estabele-

cer diagnósticos diferenciais. Um dos aspetos mais relevantes consiste em explorar a preocupa-

ção principal do proprietário e, assim, poder-se obter confiança e, consequentemente, iniciar uma 

boa relação entre o proprietário e o veterinário. 

 

2.1.2- Anamnese ou história pregressa  

Na história clínica, é fundamental que o médico veterinário use um método sistemático e 

detalhado, para que nenhum dado importante seja esquecido.
86

 Através do proprietário devem 

obter-se informações sobre o início da doença cutânea, a sua sazonalidade, evolução, existência 

de outros animais, se habita no interior ou exterior da habitação, existência de outras doenças, o 

tipo de dieta e, ainda, tudo o que o proprietário possa achar relevante.
51,86

 A anamnese deverá ser 
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o mais completa e exaustiva possível e, ao longo do percurso da consulta, deverá ser direcionada 

ao foco do problema, ou mais propriamente, ao problema em questão.  

 Na anamnese, o questionário (tabela 2) efetuado pelo Médico Veterinário deve ser objeti-

vo e claro, de modo a recolher o máximo de informação possível, para assim a orientar o exame 

físico, diagnóstico, tratamento e prevenção: 

 

Tabela 2- Questionário da anamnese.
4,27,51,84,86 

- Qual o historial clínico do paciente? 

- Que tipo de habitat tem o paciente? 

- Se existem coabitantes? E se estes estão afetados? 

- Quando foi a última vez que lhe encontrou pulgas? E qual o programa profilático que efetua? 

- Qual é o tipo de dieta? E se existiram alterações recentes? 

- Se existiram alterações do apetite ou da ingestão voluntária de água? 

- Que tipo de higiene realiza? E com que frequência?  

- Se realiza algum tipo de medicação? E qual a dosagem? 

- Quando surgiu o primeiro problema cutâneo? E com que idade? 

- Se apresenta sazonalidade? Quando? 

- Em que zona corporal se iniciou o problema? Se é generalizado ou localizado? 

- Se apresenta prurido? E onde o manifesta com maior intensidade? 

- Como descreve as lesões iniciais? Qual a sua simetria?  

- Qual a progressão corporal? E a rapidez com que progrediu? 

- Se está vacinado e desparasitado?  

 

2.2- Exame físico 

Uma das partes mais difíceis na consulta dermatológica é a realização do exame físico, 

porque, uma vez observadas as possibilidades sugeridas pela identificação ani-

mal/história/anamnese, o primeiro instinto do médico veterinário será começar a examinar a pele. 

Essa (intenção de) ação deverá ser controlada e o exame físico completo deverá ser realizado.
4,84

 

Um exame físico correto inicia-se com uma inspeção geral do animal (exame do estado 

geral). É aconselhável que aquando da exploração, o clínico vá descrevendo o que observa, para 

transmitir confiança ao proprietário.
4
 Todos os sinais de alterações sistémicas devem ser regista-

dos, mesmo que não pareçam relevantes, porque, mesmo que essas alterações não tenham causa-

do o problema cutâneo, poderão interferir, quer no diagnóstico, quer no tratamento.
2,31,84

 Na 
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Tabela 3 apresentamos algumas alterações dermatológicas, que podem ser originadas por doen-

ças específicas. 

   

Tabela 3- Manifestações cutâneas de algumas doenças específicas.
29      

Doenças específicas Manifestações cutâneas 

Diabetes mellitus Atrofia, piodermatite, dermatite por Malassezia spp. 

Nanismo pituitário  Alopécia, escamas, hiperpigmentação  

Erupção medicamentosa papular Eritema multiforme, erupção que imita o Pênfigo  

FeLV, FIV Piodermatite, Sarna Sarcótica ou Demodecica 

Hiperadrenocorticismo Atrofia, alopécia 

Hipotiroidismo Alopécia, piodermatite, mixedema 

Leishmaniose Crostas, úlceras, eritema  

Mastocitoma Eritema, nódulos 

Micose Dermatite esfoliativa, despigmentação 

Tumor das células de Sertoli Alopécia, feminização, hiperpigmentação 

 

2.3- Exame dermatológico  

2.3.1- Exame semiótico 

 O exame dermatológico deverá ser realizado com o animal em estação, no sentido da 

cabeça para a cauda, passando no dorso e flancos. Posteriormente, com o animal em decúbito 

dorsal, deve ser examinada toda a zona ventral, incluindo os membros até à sua extremidade. 

 Ao examinar a pele, deve avaliar-se a sua elasticidade, textura, extensibilidade, espessura, 

consistência, cor e temperatura da mesma, comparando sempre com zonas adjacentes. A pele 

normal é flexível, suave e elástica, deslizando com facilidade sobre os tecidos profundos. 

 As lesões mais recentes são as que devem ser examinadas mais exaustivamente, uma vez 

que existe uma grande dificuldade em interpretar lesões antigas, alteradas muitas vezes por um 

auto–traumatismo ou infeções. Uma vez que as lesões evoluem com o tempo, devem diferenciar-

se lesões primárias de secundárias, sendo que as primárias evoluem espontaneamente como con-

sequência direta de uma doença subjacente, e as secundárias evoluem a partir das primárias ou 

podem ser provocadas pelo próprio animal, quando são dolorosas ou pruriginosas, ou, ainda, 

podem ser resultado de algum fator externo como medicamentos.
27,29,39,95

 

Na Tabela 4 descrevem-se as lesões primárias e secundárias. 
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Tabela 4- Lesões primárias e secundárias observadas ao exame clínico.
27,29,39,85,95 

L
e
s
õ

e
s
 p

ri
m

á
ri

a
s
 

Tipo Descrição 

Mácula 

Lesão circunscrita, plana, que pode ter até um centímetro de diâmetro 
e por isso não é percetível por palpação. Caracteriza-se por uma 
alteração da coloração da pele que pode derivar de vários processos: 
pigmentação melânica (lentigo), despigmentação (vitiligo), vasodilata-
ção (eritema) ou hemorragia local (púrpura). 

Pápula 

Lesão circunscrita, de pequeno tamanho, que reflete uma compressão 
na epiderme e derme superficial. Pode ter origem edematosa ou ser 
causada por um infiltrado, geralmente inflamatório, envolvendo ou não 
o folículo piloso. Este tipo de lesão está presente em alergias alimen-
tares e foliculites. A fusão de várias pápulas dá origem a placas. 

Nódulo 
É uma elevação sólida mais ou menos circunscrita com mais de 1 cm 
de diâmetro, que resulta de uma infiltração de células inflamatórias ou 
neoplásicas que se estende a camadas mais profundas da pele. 

Vesícula 

Corresponde a uma elevação circunscrita na epiderme repleta de 
fluido. Este tipo de lesão rapidamente altera o seu aspeto devido à 
infiltração de células polimorfonucleares dando lugar a erosões e 
crostas. Quando apresentam tamanho superior a um centímetro 
denominam-se por bolhas. 

Pústula 

É uma elevação menor que 1 cm e circunscrita na epiderme, repleta 
de pús. Denominam-se por foliculares quando envolvem um pelo 
(foliculite) e intradérmicas quando aparecem independentes dos folí-
culos pilosos. Quando adquirem um tamanho maior e com envolvi-
mento de camadas mais profundas, denominam-se por abcessos. 

Quisto 
É uma cavidade limitada por epitélio com um conteúdo fluido ou sóli-
do. À palpação, pode apresentar uma consistência mole ou sólida 

L
e
s
õ

e
s
 s

e
c
u

n
d

á
ri

a
s
 

Colarete epidérmico 
É uma área circunscrita de epitélio com uma área central de hiperpig-
mentação com forma circular, formada a partir de uma vesícula, bolha 
ou pústula, típica em piodermatites. 

Erosão 
É uma lesão apenas confinada à epiderme não atingindo a membrana 
basal. Assim, ocorre regeneração dos estratos sem que se forme uma 
cicatriz. Estas são bastante frequentes em autotraumatismos. 

Úlcera 
É uma lesão mais profunda que a erosão em que a derme também é 
afetada, formando-se uma cicatriz para que a pele se encerre. 

Escoriação 
É uma solução de continuidade linear na epiderme, e quando atinge a 
derme denomina-se fissura. Aparecem principalmente nas uniões 
mucocutâneas e comissuras labiais. 

Liquenificação 
É um espessamento e endurecimento da pele com aumento acentua-
do das suas pregas. Normalmente a pele está hiperpigmentada por 
inflamação crónica. 

Hiperqueratose É uma liquenificação própria do plano nasal ou almofada plantar. 
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Tabela 4. Lesões primárias e secundárias observadas ao exame clínico (continuação). 
1,8,12,16,20 

 Tipo Descrição 

L
e
s
õ

e
s
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m

á
ri

a
s
/s
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á
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a
s
  

Descamação 

São fragmentos soltos e secos de cor branco-amarelada que se des-
prendem do estrato córneo da pele. Refletem transtornos na querati-
nização e podem ser primários em casos de seborreia primária ou 
secundários em inflamações crónicas.1,8,12,16,20 

Crosta 

É uma massa sólida que resulta da adesão de exsudado, transudado, 
pús, sangue e detritos celulares à superfície cutânea. Podem ser 
primárias como no caso das dermatoses sensíveis ao zinco, ou 
secundárias em piodermatites. 

Comedão 

É como que um ponto negro, em que o folículo piloso se encontra 
dilatado, cheio de queratinócitos, sebo e microrganismos. É uma lesão 
primária em casos de acne e secundária em algumas endocrinopatias 
e parasitoses (demodicose). 

Hiperpigmentação 
Resulta do aumento da quantidade de melanina, a nível da epiderme 
profunda e derme superficial. Normalmente, está presente em proces-
sos inflamatórios, neoplásicos, traumáticos e endócrinos. 

Alopécia 
Significa a perda de pelo podendo ser local ou generalizada. Pode 
apresentar-se como primária, mas é na grande maioria uma lesão 
secundária a autotraumatismo.  

 

 

A divisão entre lesões primárias e secundárias é por vezes arbitrária, podendo uma lesão 

com o decorrer do tempo, modificar-se e transformar-se em lesão secundária.
39 

Existem alguns padrões e configurações, em determinadas doenças cutâneas que tendem 

a ser recorrentes e, por isso, podem direcionar o médico veterinário para os diagnósticos mais 

prováveis, assim como os exames complementares a efetuar para chegar ao diagnóstico definit i-

vo.
95

   

 

2.4.2- Exames complementares  

 Por vezes, a dificuldade diagnóstica reside em determinar qual o exame complementar a 

realizar em primeiro lugar e ter consciência se compensará a sua realização em termos de respos-

tas obtidas e tempo despendido. No entanto, existem provas diagnósticas de baixo custo que 

podem ser realizadas, no decorrer da prática clínica, em dermatologia veterinária, que nos podem 
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dar informações muito relevantes ou mesmo o diagnóstico definitivo (raspagens e citologias, 

entre outras). Se estas não forem suficientes, existem outras provas mais complexas que podere-

mos realizar.
31,96

 

 Há que realçar que a interação entre o proprietário e o médico veterinário, nesta fase, é de 

extrema importância, porque é nesta fase que o proprietário toma as decisões, ou seja, o caminho 

a seguir, sendo que, por norma, as tomará com base nas informações transmitidas e aconselhadas 

pelo médico veterinário e deverá ser esclarecido quanto aos exames a realizar, quais os custos e 

quais os resultados esperados.
86,96

 

Dos exames complementares como provas simples ou de índole laboratorial, destacamos: 

 

a) Técnicas de ampliação simples 
48,86

 

 Lentes de aumento – permitem uma observação direta da pele e do pelo. As lentes podem 

ter um poder de ampliação de 4 a 6 vezes, permitindo um melhor e mais correto exame da pele, 

em termos de aspeto, textura e lesões primárias, como também aumenta a possibilidade de dete-

tar parasitas de superfície (como pulgas e suas fezes e também piolhos). 

 Otoscópio – método de diagnóstico imprescindível perante qualquer sintoma de otite 

externa, com prurido, eritema e exsudado. Um cuidadoso exame do conduto auditivo permite 

também, identificar ácaros, corpos estranhos e massas. É de salientar que algumas das afeções 

cutâneas, como as alergias, têm muitas vezes associadas as otites. 

 

b) Lâmpada de Wood 
31,48

 

Útil muitas vezes na deteção de dermatofitoses por Microsporum canis. A presença no 

pelo de esporos de M. canis, produz em 40% a 80% dos casos uma fluorescência amarela-

esverdeada por existência de metabolitos do triptofano produzidos pelo fungo. O exame deve ser 

realizado num lugar que impeça a entrada de luz, de forma completa por todo o corpo do animal, 

cuidadosa e por um período de tempo não inferior a três minutos. Um resultado positivo com a 

lâmpada de Wood deve ser confirmado por uma cultura da amostra onde se observou fluorescên-

cia positiva. 
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c) Prova da escovagem do pelo e da pele 
31,48,51,86

 

 O animal deve ser colocado sobre uma superfície coberta por um papel branco. O pelo é 

escovado com uma escova de dentes ou com um pente fino. A amostra, resultado da escovagem, 

é colocada numa placa de Petri ou entre uma lâmina e lamela, para poder ser feita a sua observa-

ção mediante uma lente de aumento ou ao microscópio. A lente permite o diagnostico de parasi-

tas macroscópicos e o exame microscópico a identificação de parasitas como Cheyletiella spp.. 

Se a amostra é suspeita de ter fezes de pulga, deve ser impregnado nesta um algodão humedeci-

do. A presença de partículas fecais de pulga carateriza-se por uma coloração avermelhada carac-

terística, resultantes dos pigmentos hemáticos.  

 

d) Raspagens cutâneas 
30,38,48,5185,86,96

 

 Um dos exames de diagnóstico mais utilizados em dermatologia veterinária são as raspa-

gens cutâneas, uma vez que é um teste simples e rápido de realizar e que poderá dar informações 

muito relevantes. Está indicado, sempre que na lista de diagnósticos diferencias se inclua alguma 

ectoparasitose e, em geral, são técnicas altamente específicas, mas pouco sensíveis, sendo que a 

sua observação quase sempre é diagnóstico da doença, mas a sua não observação não a exclui. 

Para a realização de uma raspagem de pele, é necessário uma lâmina de bisturi, óleo mineral ou 

vaselina liquida, e uma lâmina. Depois de se proceder à tricotomia do local, coloca-se uma gota 

de óleo mineral na lâmina de bisturi, de modo a facilitar a adesão do material a recolher por ras-

pagem. A raspagem deve ser realizada nos limites das diferentes lesões, escolhendo sempre as 

mais recentes.  

A técnica de raspagem deve adequar-se ao tipo de parasita que se suspeita:  

 Sarna sarcótica: os lugares de eleição para realizar as raspagens são os bordos dos pavi-

lhões auriculares, cotovelos e tarsos. O Sarcoptes scabiei reside dentro da derme superfi-

cial e é imprescindível realizar 5 a 6 raspagens, que abranjam porções amplas de tegu-

mento para elevar a baixa sensibilidade da prova. Em cachorros obtêm-se boas raspagens 

e com maior sensibilidade que nos adultos, na zona ventral. Em todos os casos, a especi-

ficidade da prova é quase 100%, sendo quase impossível que um animal, que tenha ras-
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pagens positivas, não tenha sarna sarcóptica. Nas raspagens positivas podem-se visualizar 

os adultos, ovos ou larvas. As raspagens negativas não excluem a afeção e ocorrem em 

cerca de 50% dos animais afetados por sarna sarcóptica;  

 Sarna Demodécica: neste caso o objetivo é alcançar a derme e portanto devem realizar-se 

raspagens profundas, até que ocorra hemorragia capilar. Antes de iniciar a raspagem a 

pele deve ser comprimida (prega pele) nos locais de lesões recentes, para, de certa forma, 

“espremer” os folículos pilosos e fazer sair os ácaros. A prova é muito sensível, que é o 

mesmo que dizer que uma raspagem negativa exclui a afeção e, se restam dúvidas, pode-

rão repetir-se as raspagens. A exceção é a raça Sharpei, em que as raspagens podem ser 

negativas e o animal ter sarna demodécica. O diagnóstico é considerado positivo quando 

se deteta na amostra recolhida numerosos Demodex spp adultos e distintas formas imatu-

ras (ovos, larvas e ninfas), e, também, quando o número de ácaros é escasso, mas há sin-

tomatologia clinica associada;         

 Sarna Otodética: com o auxílio de uma zaragatoa, obtém-se cerúmen dos ouvidos dos 

animais suspeitos e, em seguida espalha-se numa lâmina uniformemente. A observação 

deve ser rápida, visto que o ácaro poderá ultrapassar os bordos da lâmina rapidamente. 

Podem observar-se adultos e formas larvares sendo mais raro a observação de ovos do 

parasita. A sensibilidade é cerca de 70% e a especificidade é muito elevada rondando os 

100%; 

 Cheyletiellose: são parasitas de maiores dimensões e com a sua localização superficial 

(“caspa andante”), sendo o seu diagnóstico determinado mediante exame microscópico 

de amostras obtidas a partir de raspagens superficiais, de zonas onde se observa descama-

ção.  

 

e) Impressão com fita adesiva transparente 
31,51,86,96

 

 Este exame está indicado, sempre que se suspeite da presença de parasitas superficiais no 

pelo. Esta técnica consiste em pressionar fita adesiva transparente sobre a superfície da pele e do 

pelo, colocando-se, posteriormente, essa fita numa lâmina e, depois, observar-se ao microscópio. 

O método pode ser utilizado no diagnóstico de Malassezia pachydermatis, após utilizar a colora-
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ção adequada, assim como para a identificação de macroconídeas e microconídeas de dermatofi-

tos a partir das colónias. 

 

f) Tricograma 
2,51,86,96

 

 É um exame que constitui um procedimento muito útil para avaliar o pelo do animal em 

termos de morfologia, crescimento e cor, como também a presença de ovos de ectoparasitas ou a 

presença de dermatófitos. A amostra, para realizar este exame, deve ser colhida com uma pinça 

hemostática e pela raiz, para não haver fratura da bainha pilosa no processo. Depois, os pelos 

deverão ser colocados numa lâmina com umas gotas de óleo mineral, para posterior observação 

ao microscópio. A existência de pelos fragmentados ou com as extremidades traumatizadas per-

mite distinguir a auto-depilação da queda espontânea de pelo, sendo por exemplo importante no 

diagnóstico de alopécia extensiva felina por lambedura exagerada.  

 

g) Citologia 
31,51,86,96

         

A citologia cutânea é um exame complementar fácil de realizar e constitui um dos testes 

com maior valor de diagnóstico em dermatologia veterinária, pois permite distinguir lesões neo-

plásicas de não neoplásicas, avaliar o conteúdo celular das lesões e identificar o agente etiológi-

co. Tem como base a identificação microscópica de diferentes tipos de células e de outros ele-

mentos como esporos, bactérias e parasitas, de amostras de pele ou tecidos adjacentes. 

Existem diferentes métodos para obter uma boa amostra para citologia, devendo ser esco-

lhido o mais apropriado para a lesão a estudar: 

 Uso de zaragatoa – utiliza-se, fundamentalmente, em cavidades ou condutos (cavida-

de nasal, conduto auditivo esterno, trajetos fistulosos entre outros), pondo em contato 

com a superfície da lesão uma zaragatoa estéril (se a lesão for seca a zaragatoa poderá 

ser humedecida com solução salina estéril). Posteriormente a amostra é colocada numa 

lâmina fazendo rodar uma zaragatoa sobre a mesma, sem passar duas vezes pelo mes-

mo sítio; 

 Raspagem – consiste em raspar os bordos ou a superfície de uma lesão com a lâmina 

do bisturi. A raspagem deve realizar-se muito delicadamente, até observar um leve 
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sangramento (atenção que a excessiva quantidade de sangue dificulta a observação). O 

material recolhido é depositado no extremo de uma lâmina e, de seguida, é estendido 

pela mesma. Este método pode utilizar-se em lesões duras e superficiais, já que permi-

te obter amostras ricas em células, que, dificilmente, se obteriam noutras técnicas;  

 Impressão – a técnica consiste em apoiar, diretamente, a lâmina sobre a lesão e exis-

tem dois tipos de impressão: impressão de superfícies externas (apoia-se a lâmina sua-

vemente sobre a lesão ulcerada ou sobre um exsudado de um trajeto de drenagem); e 

impressão de superfícies de corte (apoia-se a lâmina sobre a superfície de corte de uma 

lesão ou nódulo previamente extirpado); 

 Aspiração com agulha fina – esta técnica está indicada no caso de pústulas, nódulos ou 

massas. Previamente, desinfeta-se a superfície da área a puncionar, com álcool etílico 

a 70%, e a agulha a puncionar pode ser de 18G a 22G, acopladas a seringas de 3 a 

20ml dependendo do tipo de lesão. Aspira-se o conteúdo da lesão, mediante pressão 

negativa, após 3 a 4 golpes com a seringa na lesão em direções diferentes. Depois, 

deposita-se o conteúdo sobre a lâmina, com o ar pressionado no interior da seringa. Há 

que notar que, para não danificar tanto a arquitetura das células, existe outra técnica 

similar em tudo, exceto na aspiração com pressão negativa que não existe (somente 

punção). 

 Extensão ou arrastamento – consiste em recolher, diretamente, sobre a lâmina, um 

material líquido, relativamente viscoso, após rutura de uma lesão intacta com a ajuda 

de uma agulha. O material estende-se, diretamente, utilizando o bordo de outra lâmina. 

 

Todas estas técnicas, após ser realizada a obtenção da amostra, sua colocação na lâmina e 

secagem, devem ser fixadas e coradas pelo método de Diff Quick entre outros. 

Microscopicamente, a avaliação do material recolhido permite a observação da morfolo-

gia e número de células existentes, presença de pigmentos, parasitas e microrganismos. É impor-

tante distinguir as lesões inflamatórias, em que há predomínio de neutrófilos, macrófagos ou 

outras populações celulares e em que podem ser identificados os agentes infeciosos responsáveis 

pelo processo, das lesões neoplásicas em que a população celular apresenta morfologia aberrante. 
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h) Cultura de fungos 
2,31,86,96

 

A cultura fúngica é dos testes mais sensíveis e específicos no diagnóstico de dermatofito-

ses e permite identificar o agente envolvido (Tabela 5). 

 

Tabela 5- Características de identificação dos dermatófitos.
62,86 

Organismo Características 

Microsporum canis 
Macroconideos com forma de lança, paredes grossas, botão no extremo 
terminal, compartimentados, geralmente 6 ou mais células. Esporos no pelo 
– pequenos e desorganizados. 

Microsporum gypseum 
Frequentemente mais macroconideos que M. canis, paredes finas, ausência 
de botão no extremo terminal, compartimentados, as vezes com menos de 
6 células; esporos no pelo – escassos, grandes e em cadeia. 

Trichophyton mentagrophytes 
Raramente com macroconideos com forma de lança; microconídeos globo-
sos; hifas espiraladas; esporos no pelo; cadeias de pequeno tamanho. 

   

 A amostra deve ser recolhida dos bordos da lesão e, com uma pinça ou pente, devem 

recolher-se pelos, crostas e escamas. Se existir uma resposta positiva à lâmpada de Wood deve 

ser recolhida uma amostra dessa zona. 

A amostra é colocada num meio de cultura apropriado. O meio de Teste para Dermatófi-

tos (DTM): é basicamente um agar dextrosado de Sabouraud, que contém cicloheximida, genta-

micina e clorotetraciclina como agentes inibidores de fúngicos contaminantes e bactérias. Usa 

como indicador de pH o vermelho de fenol. Os fungos patogénicos consomem a proteína do 

meio, produzindo metabolitos alcalinos, que fazem alterar o meio de amarelo a vermelho, e, só 

quando se esgota a reserva proteica, é que os dermatófitos recorrem aos hidratos de carbono do 

meio, dando origem a metabolitos ácidos que mantém cor amarela do meio. Pelo contrário, os 

fungos saprófitas começam por consumir os hidratos de carbono, e, só quando estes se esgotam, 

(entre 10 a 14 dias), é que passam a utilizar a fonte proteica, podendo, assim, alterar a cor do 

DTM igualmente para vermelho. 

As culturas fúngicas devem ser incubadas num local escuro, a 30ºC e 30% humidade, 

sendo que o DTM deve ser observado, diariamente, durante os primeiros 10 a 14 dias, enquanto 

que as culturas em agar de Sabouraud necessitam de 30 dias de incubação. A identificação do 
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fungo é realizada através da observação microscópica posterior a partir da colónia que se desen-

volveu. 

 

i) Cultura bacteriana 
2,31,84,86

 

 A cultura bacteriana tem valor diagnóstico e terapêutico, principalmente em piodermati-

tes profundas (celulite, piodermatite digital profunda, entre outras), onde é conveniente identifi-

car a flora existente. Por norma, são muito pouco utilizados em casos de piodermatites superfi-

ciais, devido ao facto de não acrescentarem muita informação útil para a terapêutica, sendo que, 

na maioria dos casos, o agente implicado é o Staphylococcus pseudointermedius.  

É também muito útil em casos de resistências, MRSPi (Methicillin Resistent Staphylo-

coccus Pseudointermedius), onde a meticilina é um dos marcadores de resistência para os β-

lactâmicos.   

 Teste de sensibilidade a Antibióticos (TSA) 

Com o TSA podemos avaliar, in vitro, a sensibilidade das bactérias aos antibióticos. Este 

teste está indicado em situações de dermatite pustular, piodermatites profundas, fístulas, celulite 

e abcessos crónicos e em todos os casos, em que o distúrbio dermatológico não responde ao tra-

tamento inicial. 

Deve ser dada preferência às lesões recentes na recolha das amostras a selecionar. As 

lesões húmidas, crostosas, superficiais, ou por exemplo, típicas de dermatite piotraumática, não 

devem ser utilizadas como amostra uma vez que estão contaminadas por múltiplas bactérias, o 

que faz com que o resultado obtido no antibiograma não seja válido, nem do ponto visto diagnós-

tico nem terapêutico. Nas lesões ulceradas ou em trajetos fistulosos, a superfície da pele deve ser 

desinfetada e, só depois de comprimida a zona com os dedos, se deve recolher a amostra.   

Este método é fácil, rápido e baseia-se no facto de qualquer antibiótico, depositado sobre 

um meio de cultura, se difundir segundo um gradiente de concentração.  

A amostra é colocada numa placa de petri contendo o meio de cultura adequado, sendo, 

posteriormente, depositados discos de papel impregnados com diferentes antibióticos. Posterior-

mente, incuba-se a amostra numa estufa durante 24h a 37ºC, e se os microrganismos presentes na 

amostra encontrarem no meio uma concentração de antibiótico superior à concentração mínima 
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inibitória (CMI – menor concentração de antibiótico com capacidade de inibir o crescimento do 

agente) não se vão desenvolver, surgindo, então, um halo de inibição em torno do disco de papel 

com o antibiótico.     

 A interpretação dos resultados realiza-se fazendo a medição do diâmetro das zonas de 

inibição e comparando-as com valores tabelados, por isso, esta prova deve ser realizada em con-

dições experimentais rigorosamente controladas, tendo a sua interpretação um valor fundamen-

talmente qualitativo.  

 

j) Análises de sangue 
2,48,86

 

 As análises sanguíneas (hemograma e perfil bioquímico) podem evidenciar anomalias 

sistémicas, que podem dar orientação ao médico veterinário, como por exemplo, as situações de 

eosinofilia, que estão frequentemente associadas a reações alérgicas. 

 O hipotiroidismo encontra-se dentro das provas de função endócrina, e é diagnosticado 

pela medição sérica de T4 livre e total, sendo responsável por importantes alterações cutâneas, 

como a alopécia, descamação e hiperpigmentação.  

O despiste de doenças como Vírus da Imunodeficiência Felina e Vírus da Leucemia Feli-

na, é importante pelo comprometimento imunitário associado a doenças dermatológicas crónicas.  

 

k) Dietas de eliminação/provocação 
31,48,86

 

 Em determinados animais com doenças cutâneas, deve ser considerada a hipótese de 

alergia alimentar.  

 O diagnóstico definitivo de alergia alimentar é baseado em dietas de eliminação. O prin-

cípio básico consiste em alimentar o animal com uma dieta estrita de proteínas e hidratos de car-

bono, com uma origem diferente da que consome normalmente, e, durante o período mínimo de 

8 semanas e sem quaisquer prémios, que possam conter outras fontes de proteínas ou hidratos de 

carbono.  

 Se neste espaço de tempo houver uma notável diminuição do prurido e uma melhoria das 

lesões cutâneas, considera-se eliminada da dieta a sustância que desencadeia a alergia. No entan-

to, esta dieta não permite identificar a substância e para que o animal não tenha que ficar com 



Dermatologia Veterinária 

23 

 

uma dieta de eliminação para o resto da vida, deve realizar-se uma dieta de provocação. Nesta 

última, vão sendo introduzidas, progressivamente, os componentes da sua dieta anterior, de for-

ma a identificar, através do reaparecimento dos sinais clínicos, o agente causador da alergia. 

 

l) Testes intradérmicos 
2,31,48,51

 

 Consistem em aplicar uma bateria de diferentes alérgenos na derme, com o objetivo de 

induzir uma reação local de hipersensibilidade imediata (tipo I), provocando assim um edema 

local imediato, devido à desgranulação dos mastócitos já sensibilizados com a IgE e comparar 

esta reação dérmica com um controlo positivo (histamina) e um controlo negativo (diluente dos 

alergénios ou soro fisiológico). 

 Para este procedimento, o animal deve ser sedado e colocado em decúbito lateral. Proce-

de-se à tricotomia de 15cm x15cm no tórax lateral. A área não deve ser desinfetada com nenhum 

produto químico. Os locais devem ser marcados e distanciados por 2cm e os alergénios devem 

ser específicos para animais de companhia. 

 Após decorridos 15 e aos 30 min, são realizadas leituras, e, no caso do resultado ser posi-

tivo é observada uma placa eritematosa. O diâmetro máximo da reação correspondente ao con-

trolo positivo e negativo é medido e calcula-se o valor médio. Depois, é medida a reação provo-

cada por cada alérgeno, sendo considerado positivo aquele cujo diâmetro é superior ao valor 

médio, e isto significa que o animal possui na sua superfície anticorpos sensibilizados, o que não 

implica necessariamente, que seja alérgico ao alérgeno, sendo, por isso, importante relacionar a 

história com os resultados obtidos.  

     

m) Testes serológicos 
2,48,51

 

 São mais recentes que os testes intradérmicos e consistem em medir os níveis de IgE 

alérgeno-especifica para uma bateria de alergénios. A amostra consiste em soro do animal, que é 

enviada a laboratórios especializados. Em muitos lugares, utilizam-se como método inicial, para 

descartar problemas, sendo que, noutros, não é tão bem aceite.  
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n) Biópsia cutânea 
31,51,86

 

A biópsia cutânea é um dos instrumentos mais poderosos da dermatologia veterinária. É 

uma técnica de eleição para o diagnóstico de múltiplas alterações cutâneas e consiste na recolha 

e exame histopatológico de uma ou mais amostras.  

As condições para se realizar uma biópsia devem incluir: as lesões neoplásicas ou suspei-

tas; úlceras persistentes; quando se suspeita de um processo, cujo diagnóstico definitivo se reali-

za por histopatologia (transtornos primários de queratinização e dermatopatias autoimunes); 

dermatopatias que não respondam a uma terapia supostamente adequada; em situações não 

usuais e que pareçam graves; e em casos em que devido ao tratamento de elevado custo, perigoso 

e prolongado, se recomende um diagnóstico definitivo previamente. 

A eleição da amostra é, possivelmente, o ponto mais importante a ter em conta numa 

biópsia, e, por isso, é recomendável a recolha de múltiplas amostras em diferentes localizações. 

Antes de realizar a biópsia é conveniente fazer a tricotomia do local e a desinfeção só se 

deve fazer com álcool a 70%, não devendo usar-se nenhum outro desinfetante. Pode utilizar-se 

anestesia local com lidocaína a 2% em animais tranquilos, ou uma leve sedação em inquietos ou 

agressivos. Para as biópsias excisionais de tumores de maior tamanho é necessário realizar uma 

anestesia geral.  

Existem quatro técnicas para realizar uma biópsia cutânea: 

1) Biópsia incisional – com uma lâmina de bisturi pequena faz-se uma incisão em forma 

de gomo de laranja com 1cm de diâmetro e, suficientemente profunda, para chegar ao 

tecido subcutâneo. 

2) Biópsia por punção – indicada em pequenas lesões, é colocada uma punch de biopsia 

diretamente sobre a lesão, com um suave movimento de rotação sempre para o mes-

mo sentido, e, exercendo-se alguma pressão, extrai-se a amostra. A incisão é fechada 

com um ou dois pontos de sutura. 

3) Biópsia excisional – está indicada para lesões frágeis, muito extensas ou muito pro-

fundas, em que pode haver necessidade de recolher também tecido adiposo subcutâ-

neo. Com a ajuda do bisturi, é realizada uma incisão elíptica que engloba a lesão, a 

zona de transição e o tecido normal envolvente. 
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4) Biópsia com agulha de corte – é utilizada uma agulha com mandril, que tem um canal 

na ponta que recolhe a amostra. É mais utilizada em gânglios e massas cutâneas e 

subcutâneas. 

A amostra obtida é colocada com a face interna voltada para baixo, sobre um fragmento 

de cartão e pressionada, ligeiramente, para facilitar a sua aderência. De maneira a evitar a autóli-

se da amostra, esta deve ser fixada com formol a 10%. Isto irá conservar e preservar os tecidos 

dos processos de autólise, que, posteriormente, impediriam o exame histopatológico. Quando se 

recolhem diversas amostras, estas devem ser corretamente separadas e identificadas.     

Uma boa biópsia deve ser representativa e abranger, o mais possível, as partes ativas do 

processo. O animal não deve estar medicado, à exceção de antibióticos que pode tomar 3 sema-

nas antes para eliminar a infeção associada e assim não mascarar os resultados histopatológicos.   

   Aquando do envio das amostras ao laboratório, devem ir acompanhadas de uma ficha 

clínica, onde deverão constar informações relativas à anamnese e exame físico do animal, assim 

como a descrição das lesões, quaisquer outros resultados de exames complementares realizados, 

tratamentos e resultados destes. 

Cada profissional deve orientar o problema do seu paciente consoante o método POA 

(Problem Oriented Aproach), onde se devem selecionar provas complementares com base na 

lista de diagnósticos diferenciais.   
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III- Demodicose canina 

 

A demodicose canina é uma doença de frequente apresentação na consulta dermatológica 

há bastantes décadas. Inversamente, a demodicose felina só começou a ser diagnosticada e estu-

dada com maior profundidade nos últimos anos. 
6,65,91

 

 

3.1- Etiologia  

Pode ser definida como uma parasitose de pele comum, distribuída por todo o mundo e 

que se encontra associada à proliferação dos ácaros Demodex spp. devido a um comprometimen-

to hereditário e/ou imunológico de ácaros, que se supõem serem comensais da pele dos cães e 

gatos.
32,59,74,82

 Está, até ao momento, considerada como não contagiosa.
59

 No entanto, existem 

algumas lacunas por explicar nas atuais teorias e existem autores que referem que cerca de 50% 

dos cães adultos são portadores, mas a sua presença, quando se tentam encontrar, não é a espera-

da, e muitos cães imunodeprimidos, nunca desenvolvem demodicose.
91

 

Foi realizado um estudo, por Fondati et al. (2010) 
32

, com 78 cães saudáveis para a pes-

quisa de Demodex spp., através do tricograma de 5 áreas da pele distintas normalmente conside-

radas problemáticas e onde eram colhidos 50 a 70 pelos em cada uma e examinadas ao micros-

cópio. Nesta investigação, não foram observados Demodex canis, e somente um Demodex injai 

foi encontrado. Podemos considerar que este ácaro pode habitar a pele de cães normais, mas as 

probabilidades de os encontrar é baixa, e por isso, na maioria dos casos a sua presença não se 

deve considerar como normal. 

É uma doença, sob a forma localizada ou generalizada 
61,73

, que, inicialmente, aparece 

como consequência de uma imunodeficiência, sem dúvida hereditária no cão jovem (menor de 2 

anos) e adquirida em adulto, em 75% dos casos, como consequência de uma evolução subjacente 

ou desequilíbrio endócrino patológico (corticoterapia excessiva, Síndrome de Cushing, hipotiroi-

dismo, Diabetes mellitus e neoplasias), fisiológico (cios, lactação, e gestação), má nutrição, qui-

mioterapia ou doenças intercorrentes. 
38,59,65 

Os ácaros Demodex spp. podem residir tanto, no fundo do folículo piloso, como na super-

fície da epiderme, mostrando morfologias diferentes, segundo a zona cutânea colonizada.
21 

Há 
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que ter em consideração que diferentes espécies de Demodex spp. dão lugar a padrões de apre-

sentação clínica distintas.
91

 

O Demodex canis é um ácaro vermiforme com extremidades atrofiadas em forma de cruz 

(tabela 6).
38

 É o ácaro mais frequente deste género, habitando o folículo piloso e, em alguns 

casos, as glândulas sebáceas.
59

 O seu ciclo está dividido em quatro fases: ovos fusiformes, larva 

com seis extremidades, ninfa com oito extremidades e adulto com oito extremidades.
91

 

 

Tabela 6- Características dos ácaros Demodex spp..
65

 

Características microscópicas Características histológicas 

O ácaro é largo, em forma de cigarro, com o tronco curto 
e abdómen comprido. 

Presença de fragmentos de ácaros nos infundíbulos 
foliculares. 

Os adultos e ninfas apresentam 4 pares de patas. 
Para as formas não complicadas: foliculite mural linfocí-
tica, infiltrado perivascular ou intersticial superficial em 
geral mononuclear. 

As larvas apresentam 3 pares de patas. 

Para as formas complicadas: furunculose, fragmentos 
de ácaros livres na derme e rodeados de infiltrado infla-
matório nodular piogranulomatoso, formas claramente 
supurativas na piodermatite profunda e formas pustulo-
sas. 

Os ovos têm a forma de limão. 
Às vezes, granulomas parafoliculares, à altura das glân-
dulas sebáceas. 

 

Demodex injai diferencia-se do anterior pelo seu maior tamanho em todas as fases do 

ciclo, habitando, preferencialmente, nos condutos das glândulas sebáceas. Os quadros típicos que 

produzem, normalmente, são do tipo dermatite seborreica e as raças mais predisponentes são os 

cães da raça Terrier como West Highland White Terrier e Scotish Terrier.
59,91

 

Num estudo realizado por Ordeix et al. (2009) 
72

, foi observado que alguns Fox terrier 

apresentavam o dorso com aspeto seborreico e histologicamente hiperplasia das glândulas sebá-

ceas, foram detetados Demodex injai em tricogramas e amostras de raspagens profundas, estando 

por isso, recomendada a procura deste parasita, sempre que haja este diagnóstico dermatopatoló-

gico.  

Demodex cornei é o mais recentemente descrito, residindo na capa córnea da epiderme. 

Tem metade do comprimento da forma adulta do Demodex canis, assim como apresentações 

clínicas muito semelhantes.
38,91
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3.2- Ciclo biológico   

Os Demodex spp. alimentam-

se, essencialmente, de sebo e contri-

buem, para aumentar a sua produção e 

a de escamas. São incapazes de 

sobreviver no meio exterior. O ciclo 

biológico tem duração de duas a qua-

tro semanas e desenvolve-se comple-

tamente no folículo piloso e glândulas 

sebáceas (Fig. 1). Depois da fecunda-

ção, os machos morrem e as fêmeas 

fecundadas alojam-se no folículo 

piloso e nas glândulas sebáceas. Estas põem os ovos fecundados e morrem. Após 2 a 3 dias, os 

ovos eclodem libertando larvas hexópodas vermiformes que mudam rapidamente para o estádio 

de protoninfas e, depois, a deutoninfas octopódas. Estas larvas sobem à superfície da pele, trans-

portadas com o sebo, e infestam de novo os folículos pilosos, transformando-se em adultas, após 

1 a 2 dias. 
6,30,38

 

A transmissão da doença acontece por contato direto da cadela com os cachorros, durante 

o período neonatal, em especial, nos primeiros três dias de amamentação ou após nascimen-

to.
6,30,38,59,65

 Se estes nascerem por cesariana e estiverem isolados da progenitora não existe 

transmissão de nenhum ácaro Demodex spp.. 
59

 

 

3.3- Epidemiologia 

A importância desta doença deve-se à sua frequência, ao facto de por vezes ser subdiag-

nosticada, à gravidade de certas lesões e formas generalizadas.
38

 Esta predisposição transmite-se 

geneticamente, o que deveria consciencializar alguns criadores para excluir da reprodução os 

animais afetados.
65

 

Nenhuma raça está livre de adquirir esta afeção, mas a incidência é maior nas de pelo 

curto e com pregas de pele, e em algumas raças específicas, dependendo do tipo de apresentação 

Fig.1 – Raspagem com numerosos ácaros do género Demodex. 

Fotografia obtida com autorização da clínica Beade.10x. 
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da doença. Sabe-se ainda que a humidade, os banhos frequentes, a carência de vitaminas A, C, K 

e B6, e os desequilíbrios nos aminoácidos entre outras alterações, que possam modificar o equi-

líbrio da pele, pode favorecer a afeção.
30

 

Algumas das raças, em que claramente se tem observado uma clara predisposição 

são:
6,38,65

 Boston terrier, Boxer, Braco alemão, Bull terrier, Bulldog francês, Bulldog inglês, Car-

lino, Chiuhauha, Dobermann, Dogo alemão, Dogo argentino, Dogo de Bordéus, Galgo afegão, 

Jack Russel terrier, Mastim napolitano, Pinscher, Scottish terrier, Sharpei, Shi tzu, Staffordshire 

terrier americano, Rottweiler, Terra Nova, West Highland white terrier, e Yorkshire terrier. 

  Foi realizado um estudo, por Plant et al. (2010) 
74

 nos U.S.A., com um universo de 

1.189.906 cães, em 600 hospitais, no ano de 2006, onde foram documentados os fatores de risco 

na demodicose juvenil generalizada. Esta investigação revelou as raças com maior predisposição: 

Staffordshire Terrier Americano com 35,6% dos casos totais, o Staffordshire Bull Terrier com 

17,1%, Sharpei com 7,2%, Bulldog Francês 5,0% e Pitt Bull com 4.7%. Nos fatores de risco não 

associados à raça, o diagnóstico de piodermatite foi o que mais se destacou (17,1% dos fatores 

totais). Seguiu-se a coccidiose (2,7%), ancilostomose (1,5%), pelagem curta (1,9 %) e a falta de 

um plano de prevenção de saúde (1,5%). 

É nossa opinião que as variações genéticas das raças variam entre continentes e, por isso, 

este estudo tem a sua importância, mas os seus resultados poderão não corresponder à realidade 

fora daquele país. 

 

3.4- Sintomas e formas clínicas 

Tendo em consideração a idade de aparecimento dos primeiros sintomas e o grau de 

extensão das lesões, a demodicose canina pode diferenciar-se em três tipos diferentes:
59,91 

Demo-

dicose Canina Juvenil Localizada, Demodicose Canina Juvenil Generalizada e Demodicose 

Canina Adulta Generalizada. 

Alguns autores 
59

 definem como demodicose localizada a não existência de mais de qua-

tro lesões na totalidade com um diâmetro inferior a 2,5cm. 
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 Na demodicose canina juvenil loca-

lizada (Fig. 2) não está claro o motivo ini-

cial do sobrecrescimento parasitário, mas é a 

forma clínica mais frequente e deteta-se nas 

primeiras visitas ao Médico Veterinário.
91

 

Podem estar relacionados múltiplos fatores 

locais, como a humidade, pH, assim como 

alterações seborreicas ou imunológicas 

(locais). O sobrecrescimento é muito menor, 

em comparação com o processo generaliza-

do, sendo, normalmente, as lesões alopéci-

cas, circulares e não pruriginosas. As áreas 

características de apresentação das lesões 

são: face, peito, tronco e membros.
30

 

Dentro da Demodicose localizada, podemos distinguir as formas normais, a pododemodi-

cose e a otodemodicose.
38

 

 As formas normais manifestam-se por alopécias ou hipotricose mais ou menos circunscri-

tas, eritematosas e escamosas. Distribuem-se, preferencialmente, pela face (zona peri-palpebral 

com blefarite demodécica e lábios), com menor frequência pelos membros e, mais raramente, no 

tronco. Estas lesões são não pruriginosas e regridem espontaneamente em 90% dos casos em 

algumas semanas (6 a 10 semanas), evolucionando a hiperpigmentação secundária.
6
  

 As pododemodicoses são formas localizadas, geralmente graves e muito frequentemente 

subdiagnosticadas. Podem considerar-se uma forma especial de apresentação de sarna demodéci-

ca ou sequelas de uma sarna demodécica generalizada, onde não se observam lesões no resto do 

corpo. Podem observar-se algumas formas clínicas: desde lesões eritematosas, tumefactas, pruri-

ginosas e dolorosas à volta das unhas (as raças mais predispostas são: West Highland white ter-

rier, Scotish terrier, Dobermann e Teckel); lesões interdigitais, palmares e plantares, que se 

manifestam por lesões eritematosas, escamosas, as vezes hiperpigmentadas ou com furúnculos 

interdigitais nos bordos digitais (estas formas encontradas no Dobermann e Sharpei); e lesões 

Fig. 2 – Bulldog francês com diagnóstico de sarna 

demodécica juvenil localizada. Lesões alopécicas na 

face. Fotografia obtida com autorização da clínica Beade. 
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ulcero-necróticas nos dígitos, que aparecem após complicações bacterianas profundas e crónicas 

(estas formas estão principalmente descritas no West Highland white terrier e Scotish terrier).
 6,38

 

 As otodemodicoses exclusivas são raras e manifestam-se, como otite eritematosa cerumi-

nosa crónica, que afeta tanto o conduto auditivo externo, como o pavilhão auricular. Têm sido 

observados casos em cães da raça Mastim napolitano.
38

   

 Uma demodicose denomina-se generalizada se afeta pelo menos cinco zonas corporais 

distintas (até 2,5cm), uma região corporal completa, ou pelo menos duas extremidades podais. 

59,65 
As formas generalizadas caracterizam-se, também, pelo seu grande polimorfismo clínico 

racial.
38

 

Nos animais de pelo comprido, as lesões tendem a ser menos alopécicas e os quadros 

querato-seborreicos crónicos são frequentes. Nos de pelo curto, as alopécias são muito frequen-

tes, com eritema, descamação e hiperpigmentação.
6
 O prurido pode aparecer devido às infeções 

bacterianas secundárias. Estas infeções variam desde foliculite superficial a furunculose e celuli-

te, com o aparecimento de zonas escoriadas, com erosão e até ulceradas com maior ou menor 

quantidade de crostas (Fig. 3 e 4). Nos processos muito crónicos, pode mesmo ser observada 

hiperqueratose e liquenificação da pele.
59

 

 

Fig. 4 – Aspetos de pormenor em Bull terrier com lesões faciais resul-

tantes da sarna demodécica gerenaralizada. Fotografia obtida com auto-

rização da clínica Beade. 

Fig. 3 – Bull terrier com sarna 

demodécica gereneralizada. Lesões 

de furunculose a nível facial em 

extremidades e zona peitoral Foto-

grafia obtida com autorização da clíni-

ca Beade. 
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Quando as lesões são muito extensas e a infeção secundária é importante, os animais 

podem demonstrar sintomas gerais como anorexia, hipertermia, prostração e desidratação. 
6,59

     

A demodicose canina juvenil generalizada (Fig. 5, 6 e 7) é a forma clínica mais grave, e o 

crescimento excessivo de Demodex spp. deve-

se à impossibilidade de o organismo controlar e 

lutar de forma eficaz contra o parasita.
91

 Esta 

alteração de cariz genético/imunológico é 

hereditária com uma forma autossómica e 

recessiva. Por isso, é uma alteração, que, muito 

frequentemente, passa despercebida aos criado-

res, devido ao pais portadores dos genes pode-

rem ser assintomáticos. As lesões podem 

começar na face, região peitoral e membros, 

mas, rapidamente, se estendem ao resto do cor-

po. Numa fase inicial, não são pruriginosas, mas, à medida que se instaura uma piodermatite 

associada o prurido aparece e de uma intensidade, que varia de caso para caso.
30 

 

  

  

 

A demodicose canina generalizada no adulto apresenta-se, por norma, em cães de idade 

superior aos 4 anos de idade que nunca apresentaram qualquer tipo de demodicose. Em caso de 

Fig. 5- Apresentação à consulta de Doberman com 

diagnóstico de sarna demodécica juvenil generalizada. 

Lesões crostosas e alopécicas que afetam sobretudo a 

face. Fotografia obtida com autorização da clínica Beade. 

Fig. 6  – Doberman com sarna demodécica juvenil genera-

lizada, durante o tratamento da demodicose. Três meses 

depois apresenta melhoria clinica das lesões anteriores. Foto-

grafia obtida com autorização da clínica Beade. 

Fig. 7 – Doberman com sarna demodécica juve-

nil generalizada, no final do tratamento com 

milbemicina após 6 meses com resolução com-
pleta. Fotografia obtida com autorização da clínica 

Beade. 
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se tratar de animais adultos com uma demodicose, em que haja na sua história antecedentes pré-

vios desta afeção, considera-se aquela uma recidiva de demodicose juvenil.
91

 

  Nesta forma clinica, como já referido, o sobrecrescimento parasitário produz-se por um 

défice imunológico generalizado, devido a uma causa subjacente. Esta causa subjacente pode 

estar associada a doenças sistémicas, como endocrinopatias (hiperadrenocorticismo, hipotiroi-

dismo, diabetes mellitus), doenças metabólicas (insuficiência renal crónica, hepatopatias), neo-

plasias (linfomas), situações de imunossupressão (anomalias no sistema imunitário, imunossu-

pressão iatrogénica ou terapia imunossupressora como corticoides tópicos ou sistémicos, e tam-

bém quimioterapia). A apresentação clínica é muito similar à demodicose juvenil generalizada, 

mas, normalmente, a sua manifestação acontece de uma forma mais acentuada e hiperaguda, 

sendo, inicialmente, não pruriginosa. Mas com a associação de piodermatite, há existência de 

prurido de intensidade variável.
30,91

 

Em todos estes casos devem realizar-se exames clinico-patológicos, o mais completos 

possível, associados, a pelo, menos um hemograma, um perfil bioquímico, análise de urina, estu-

do coprológico e serologia frente a leishmanianiose e outras parasitoses.
91

 Devemos, ainda ter, 

em conta que um simples tratamento de uma otite com corticoides tópicos, duas vezes ao dia 

durante quatro semanas, poderá desencadear uma demodicose generalizada.
30

 

  Associada a uma piodermatite, a demodicose pode ser considerada como seborreica ou 

pustulosa.
30

 

Na forma seborreica, as lesões têm pouca proliferação bacteriana e o paciente não apre-

senta prurido. É mais frequente nos animais de pele clara e nos que manifestam zonas alopécicas 

na cara, ao redor dos olhos, ventralmente no pescoço e extremidades. À medida que generaliza, 

afeta todo o corpo e as lesões podem ser alopécicas focais, multifocais ou difusas. O paciente 

tem uma descamação seborreica com desagradável odor a ranço e é muito comum a presença de 

comedões. De salientar que existem algumas raças mais predispostas como Scottish terrier e 

West Highland white terrier.
30,38

 

A forma pustulosa é mais frequente em animais de pelo curto e pode ser uma complica-

ção da anterior. Este tipo de demodicose desenvolve uma piodermatite secundária, que cursa 

com prurido de intensidade variável. Observam-se pústulas superficiais e profundas, localizadas 

especialmente na face ventral do pescoço, face, ventre, axila e região inguinal, mas pode, tam-
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bém, afetar toda a pele. Estas pústulas podem ser muito profundas e provocar um quadro de celu-

lite bacteriana, sobretudo quando estão afetados os espaços interdigitais.
30

 Em casos avançados 

de celulite, as pústulas podem dar origem a crostas de diferentes dimensões e a saída de exsuda-

do purulento desde a derme até à superfície cutânea. Estes animais podem cursar com linfadeno-

patia generalizada ou localizada. Nos cães de raça Sharpei, o acne é, frequentemente, de origem 

demodécica, e nesta raça não se observam lesões de celulite demodécica. 
38

 

A pododemodicose (Fig. 8 e 9) é uma complicação frequente de qualquer das formas 

generalizadas de demodicose (juvenil ou do adulto), e pode ser seca ou pustulosa (nesta última 

podem observar-se trajetos fistulosos drenantes entre os espaços interdigitais).
30  

 

 

3.5- Diagnóstico 

 O procedimento diagnóstico de eleição para a sarna demodécica passa pela realização de 

um correta raspagem junto com uma adequada interpretação.
6 

 

3.5.1- Raspagem  

Para se obter um boa raspagem, é muito importante penetrar, em profundidade na pele, 

porque se trata de um parasita intrafolicular. Para uma técnica correta, deve suportar-se uma pre-

ga de pele entre os dedos e apertar com força para expor os folículos pilosos, facilitando, assim, a 

saída do parasita. A lâmina de bisturi deve raspar na direção do crescimento do folículo piloso 

Fig. 9 – Bull terrier (o mesmo da figura anterior) 
com lesões abdominais em forma de pústulas. Foto-

grafia obtida com autorização da clínica Beade.  

Fig. 8 – Bull terrier com sarna demodécica: podo-
demodicose. Lesões alopécicas e com furunculoses 

interdigitais.  Fotografia obtida com autorização da 

clínica Beade. 
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aproximadamente 1 cm
2
 da superfície cutânea afetada de maneira a que seja arrastado parte do 

tecido. Para uma melhor aderência da amostra à lâmina de bisturi, o óleo de imersão (usado em 

ampliações de 1.000x) poderá ser aplicado, diretamente, na área afetada. Para que a amostra 

tenha validade, é imprescindível a rutura de alguns capilares e, consequente, presença de algum 

sangue, assim como a recolha de várias mostras de distintas localizações afetadas.
6,59

  

As melhores áreas para visualizar o parasita, contribuindo para o sucesso desta técnica 

são as provenientes de lesões primárias, assim como pápulas e pústulas foliculares. Já as áreas 

ulceradas não devem ser escolhidas, porque o número de parasitas encontrados, deverá ser muito 

inferior. Se o animal tiver uma pelagem média/comprida, pode cortar-se, com delicadeza, os 

pelos da área de modo a facilitar a recolha do material. Os detritos devem ser misturados com 

óleo de imersão ou parafina em cima de uma lâmina, depois devem ser, cobertos por uma lamela 

e em seguida, visualizados no microscópio a baixa ampliação (4x e 10x) como podemos observar 

na Fig. 10. 
59 

Em algumas ocasiões, a utiliza-

ção do hidróxido de potássio, na amostra, 

poderá eliminar as crostas e detritos, mas, por 

norma, não é necessário.
6
  

Embora se assuma que os ácaros de 

Demodex spp. são parte normal da microfauna 

da pele, não é comum encontrar um ácaro 

mesmo numa profunda raspagem. Se este for 

encontrado, não é imediatamente indicativo de 

demodicose, mas não deve passar despercebi-

do e a prova deverá ser repetida em 7 a 14 

dias. Encontrar mais que um ácaro já passa a 

ser fortemente sugestivo de demodicoce, 

assim como a presença de grandes quantidades de formas imaturas. Distintas fases (ovos, larvas, 

ninfas ou adultos), assim como as quantidades/números, devem ser registados e, posteriormente, 

comparados nos mesmos locais, para que seja possível avaliar a resposta ao tratamento. Para 

facilitar a procura do ácaro no campo microscópico, o condensador deverá estar baixo, com o 

Fig. 10- Raspagem com numerosos ácaros de do géne-

ro Demodex numa ampliação de 10x. Fotografia obtida 

com autorização da clínica Beade. 
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aumento e diminuição sucessiva da luz, para criar um contraste, que facilite a visualização de 

Demodex spp..
30,59 

 

3.5.2- Tricograma 

 O tricograma (Fig. 11) surge como uma alternativa à raspagem e é, realmente, útil em, 

algumas áreas, em que a raspagem não é a 

técnica mais adequada, particularmente 

em áreas peri-oculares e interdigitais. Os 

pelos da área afetada são arrancados, no 

seu sentido do crescimento, com a ajuda 

de uma pinça ou mosquito e colocados 

entre uma lâmina e lamela com óleo mine-

ral ou parafina. Para aumentar as hipóte-

ses de um resultado positivo, nesta técnica 

com baixa sensibilidade, a amostra deve 

conter de 50 a 100 pelos. Quando a técni-

ca é bem executada, o tricograma tem 

uma alta probabilidade de diagnóstico, 

contudo, um tricograma negativo necessita de uma raspagem profunda, antes de se poder descar-

tar a demodicose.
38,59

 

 A sensibilidade do tricograma e raspagem profunda de pele pode ser comparável. Num 

estudo, realizado por Saridomichelakis et al. (2007) 
82

, com 67 cães diagnosticados com demodi-

cose, 30 apresentavam demodicose localizada, 37 generalizada. No total 27 animais, tinham 

complicações (piodermatites). De cada um, foi escolhida uma área para realizar tricotomia e ras-

pagens/exudados de pele. Pelo menos um parasita foi encontrado em 85.1% dos tricogramas e 

em 100% das raspagens/exsudados de pele. As raspagens, apresentaram o maior número de para-

sitas encontrados, apresentando, portanto, sensibilidade superior ao tricograma. A sensibilidade 

do tricograma é maior em formas complicadas e generalizadas, em relação às formas localizadas 

e não complicadas, sendo, por isso, mais útil nestas formas generalizadas e complicadas.  

 

Fig. 11- Tricograma com vários Demodex sp. numa 

ampliação de 10x. Fotografia obtida com autorização da 

clínica Beade.  
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3.5.3- Biópsia cutânea  

 Tem interesse diagnóstico, mas não constitui uma prova complementar de diagnóstico de 

eleição. Pode ser utilizada nos casos onde a raspagem e tricograma são negativos e em casos de 

granulomas e furunculose. 

Em determinadas raças de cães, principalmente em Sharpei, é possível encontrar raspa-

gens negativas, devido à dificuldade de exprimir e aceder, diretamente, ao folículo piloso. Tam-

bém é frequente, encontrar dificuldades de diagnóstico naqueles animais que apresentam trans-

tornos seborreicos e lesões interdigitais crónicas. Nestes casos, a biópsia cutânea é o método de 

diagnóstico de eleição, mas por não conferir a possibilidade de diferenciar as distintas fases lar-

vares não se pode avaliar a gravidade da doença. Deste ponto de vista histopatológico, a demodi-

cose carateriza-se pela presença de ácaros intrafoliculares, detritos de queratina e inflamação.
6,30

 

  

3.5.4- Outros métodos de diagnóstico 

 A drenagem de pústulas ou trajetos na pele pode revelar Demodex spp., em alguns cães, 

na visualização ao microscópio. Em alguns casos, a técnica com a fita adesiva pode ser positiva 

nos animais, em que os ácaros sejam muito abundantes. Se os animais afetados apresentam linfa-

denopatia, não é incomum encontrar ácaros nos aspirados com agulha fina.
59 

Estes métodos não podem ser utilizados para descartar a demodicose. Na identificação de 

infeções bacterianas, deve ter-se em conta os sinais clínicos, citologia de pele e cultura bacteria-

na. Infeções bacterianas secundárias podem ser o resultado de uma demodicose, sendo que, na 

furunculose, a septicemia bacteriana pode estar presente. 

O esfregaço por impressão deve ser obtido, sempre que se visualizam pápulas ou pústu-

las, para avaliar o tipo e gravidade da infeção, estando os Staphylococcus pseudointermedius 

normalmente presentes.
59

 

No que diz respeito ao diagnóstico diferencial da doença, quando existem boas práticas, é 

difícil confundir o processo com outras afeções cutâneas como as piodermatites generalizadas e 

as dermatofitoses.
6
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3.6- Tratamento 

 O tratamento depende diretamente do diagnóstico realizado, de maneira a que os protoco-

los terapêuticos variem em função do grau e forma da demodicose.  

  

3.6.1- Sarna demodécica localizada  

 Não se recomenda a utilização de tratamento específico acaricida, porque para além de 

ser um processo autolimitante, que se resolverá por si só, num máximo de dois meses, interessa 

também, ao Veterinário, identificar os animais, que, possivelmente, vão sofrer da forma genera-

lizada (aproximadamente 10% dos casos) e impedir a sua reprodução. É, também, necessário 

realizar um seguimento para controlar os animais, para que não evoluam até uma forma generali-

zada grave (revisão do animal após 30 dias).
6,91

 

 Em casos normais, quando se estabiliza o sistema imunitário do individuo, produz-se 

autolimitação do processo e o desaparecimento dos sinais de alopécia.
91

 

 A terapêutica recomendada passa por um tratamento conservador higio-dietético assegu-

rando uma correta pauta de desparasitação, quer externa quer interna, alimentação equilibrada e 

banhos com champôs antissépticos à base de peróxido de benzoilo, etil-lactato ou clorohexidina 

a cada 7 dias durante 2 meses. As pomadas antibióticas podem, também, ser utilizadas topica-

mente quando se observam lesões de piodermatite. Caso na revisão após os 30 dias, as lesões se 

estiverem a estender e na raspagem aparecerem formas imaturas, é um indício de generalização 

do processo e deve começar-se o tratamento indicado para a sarna demodécica generalizada. Os 

corticosteroides nunca devem ser utilizados: devido as suas propriedades imunossupressoras 

podem agravar significativamente o quadro clínico.
6,91

     

  

3.6.2- Sarna demodécica generalizada 

 Nesta doença complicada, e por vezes frustrante, devemos considerar cada animal de 

forma individual e informar os proprietários, o melhor possível, acerca dos custos, tempo e resul-

tados do tratamento.
38 

Em princípio, podemos indicar que 90 a 95% dos animais recuperam 

totalmente e que nos 5 a 10% restantes pode haver necessidade de um controlo e tratamentos 

periódicos. Os animais menores de um ano de idade têm um prognóstico favorável, estimando 
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que existe uma cura espontânea entre os 30 a 50% dos casos. Já os animais, que atingem os 2 a 3 

anos de vida, devido, principalmente, às doenças subjacentes, têm um prognóstico bastante mais 

incerto. Antes de qualquer tratamento, é aconselhável uma exploração clínica cuidada e uma 

análise sanguínea completa.
6,38

 

 No tratamento da demodicose, devemos ter em conta todo o quadro clínico do animal, e 

não apenas focar o tratamento efetivo do ácaro. Para potenciar o máximo de sucesso no trata-

mento, deve, também, ser dada atenção à infeção bacteriana secundária de pele, ao parasitismo 

interno e à provável doença sistémica subjacente.
59

 

  

3.6.3- Terapia da piodermatite associada  

 O tratamento para esta infeção bacteriana associada vai depender de cada caso em con-

creto, ou seja, se estamos presente uma piodermatite superficial ou profunda e da sua evolução. 

Uma prova de grande importância para avaliar uma infeção bacteriana é a citologia. Quando a 

infeção está presente, o ideal seria fazer uma cultura bacteriana, para determinar a escolha do 

antibiótico adequado, ou seja, ao qual as bactérias são mais suscetíveis (ideal quando na citologia 

se encontrem bacilos, resistências bacterianas e casos graves). Se a cultura não for possível, é 

essencial determinar citologicamente se as bactérias encontradas são cocos ou bacilos para o 

tratamento de uma forma empírica ser o mais adequado à infeção, porque muitos antibióticos 

adequados a cocos Gram-positivos são ineficazes em bacilos Gram-negativos.
38,59

   

 Encontram-se recomendados, nestes casos, antibióticos sistémicos como cefalosporinas 

(22mg/kg q 12h), associação amoxicilina e ácido clavulânico (22mg/kg q 12h), cefovecin 

(8mg/kg q 15dias, SC), quinolonas (evitar em animais em crescimento) ou qualquer outro ant i-

biótico selecionado a partir da cultura e do antibiograma quando estes sejam necessários. Ainda 

como complemento, as terapias tópicas para a remoção de crostas, detritos do ácaro, exsudados e 

mediadores inflamatórios como o peróxido de benzoílo 2-3% e champôs com clorohexidina 3-

4% são frequentemente usadas. Ambos os princípios ativos têm prolongadas atividades bacteri-

cidas. O peróxido de benzoílo tem ainda propriedades secantes, desengordurantes e, até irritan-

tes, por isso, deve ser usado prudentemente e monitorizado, para evitar que a pele desidrate. A 

frequência da terapia tópica depende do animal em questão, mas banhos, com periodicidade 

semanal, são, usualmente, recomendados.
6,59,91
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 Alguns fracassos, no que diz respeito à terapia antimicrobiana, estão associados aos bai-

xos períodos de duração de administração do antibiótico. No mínimo, estes devem ser prescritos 

6 semanas e devem ser mantidos por 1 a 2 semanas após a resolução clínica e microscópica, da 

infeção de pele.
6,59

   

  Os corticosteroides estão, sempre e totalmente, contraindicados, pois favorecem o estado 

de imunossupressão e resistência aos antibióticos. Em alguns casos, recomenda-se a castração 

das fêmeas, para evitar recidivas no estro, para além da recomendação óbvia de não reproduzir 

estes animais.
6
 

 

3.6.4- Acaricidas 

Quando pensamos no tratamento realmente dirigido ao ácaro, existem várias alternativas, 

que se podem utilizar em função do custo, da experiência do clínico e dos resultados realmente 

efetivos e comprovados: 

 1) O amitraz tem sido considerado como um dos únicos tratamentos aprovados em mui-

tos países, desde há alguns anos. Foi demonstrado ser uma opção de tratamento efetivo em vários 

estudos, e é recomendado em lavagem numa concentração 0.025 a 0.06% com a frequência 

semanal durante duas semanas. Os protocolos de tratamento podem diferir, consideravelmente, 

dependendo dos autores, e podem utilizar-se protocolos mais intensivos com concentrações mais 

elevadas que as recomendadas, como lavagens diárias em partes alternadas do corpo de 0,125% 

ou mesmo semanalmente com concentrações de 1,25% de amitraz em casos que não respondem 

ao tratamento convencional. Está relatado que os efeitos adversos provocados por estas terapias 

podem ser minimizados com a administração de atipamezole (0,1mg/kg IM uma só vez) e 

yohimbina (0.1 mg/kg uma vez diária durante três dias). Estes efeitos adversos podem passar por 

depressão, sonolência, ataxia, polifagia, polidipsia, vómitos, diarreia, dor de cabeça e asma pelo 

que os animais devem estar em espaços bem ventilados durante o tratamento. Quando são utili-

zadas lavagens, a água deve estar tépida pois a solução diluída (água com fármaco) altera-se 

rapidamente por oxidação e ação dos raios ultravioletas, e é necessário aparar o pelo nos animais 

com pelo médio a comprido. O animal também não se deve molhar entre as lavagens, para o tra-

tamento ser mais efetivo.
6,30,38,59,91
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 Está demonstrado que as lavagens com amitraz têm sido menos eficazes em demodico-

ses, que se iniciam em cães adultos.
59

 

 Em alguns países uma pipeta (spot-on) com 15% de amitraz e 15% de metaflumizona tem 

sido utilizada, como tratamento mensal ou de 15 em 15 dias. Os resultados são promissores e 

está comprovado que são eficazes, mas têm sido relatados casos de pênfigo foliáceo, induzidos 

por esta droga, o que pode comprometer a sua utilização, devendo ser reservada para casos, que 

não respondam às outras opções de tratamento.
59,91

      

  Aproximadamente 20% dos animais não responde ao tratamento com amitraz, de forma 

que terá de se recorrer, nestes casos, a outras terapias.
6 
  

 2) Algumas lactonas macrocíclicas são efetivas no tratamento da sarna demodécica 

generalizada (Fig. 12), mas existem indivíduos e raças de cães sensíveis (são muito afetados os 

cães da raça Collie), que não as metabolizam adequadamente (ultrapassam a barreira hematoen-

cefálica) e os efeitos adversos podem 

ser graves.
6,91

 

 A Milbemicina oxima é um 

fármaco de segunda eleição a par com 

a moxidectina especialmente em ani-

mais sensíveis à ivermectina. Está 

aprovada, em alguns países, para o 

tratamento da demodicose generaliza-

da administrada na dose 0,5 a 2 mg/kg 

q 24h per os. Existem estudos, reali-

zados em diferentes países, 
30,38,59 

que 

obtiveram melhores resultados com as 

doses mais elevadas de 1 a 2 mg/kg e outros que tiveram bons resultados em doses de 0,5 a 

1mg/kg. Estes bons resultados com 0,5 a 1mg/kg estão relacionados com um diagnóstico precoce 

e o não tratamento prévio com acaricidas. Podem, ainda, estar relacionadas com a base genética 

dos cães e a diferente suscetibilidade do Demodex spp. a este fármaco.  

Foi demonstrado 
59

 que o sucesso deste fármaco é menor em animais com demodicose 

que se inicia em adultos. Tem sido administrado na raça Collie na dose 2,5mg/kg diário, durante 

Fig. 12– Bull terrier em recuperação apos 3 meses (mesmo ani-

mal das figuras 3 e 4) com tratamento baseado em Lactonas 

macrocíclicas. Fotografia obtida com autorização da clínica Beade. 
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10 dias sem efeitos secundários e elevada margem de segurança. Contudo, os cães com o gene 

homozigoto, começam a dar sinais de ataxia a doses aproximadas de 1.5mg/kg por dia, mas tole-

ram bem a dose de 0,6mg/kg por dia. A 1mg/kg dia per os a sua eficácia é comparável à iver-

mectina e moxidectina.
30

 

A ivermectina não está aprovada para o tratamento da demodicose canina. A sua adminis-

tração em injeção subcutânea semanal na dose de 0,4mg/kg tem apresentado variáveis e inconsis-

tentes resultados, não sendo, por isso, recomendado nesta dose. No entanto, o tratamento oral 

com 0,3 a 0,6 mg/kg diário pode ser recomendado. Este fármaco pode causar sérios e graves 

efeitos neurológicos adversos como tremores, letargia, midríase e morte em cães sensíveis, por-

tanto a dose deve começar por 0,05mg/kg e depois ser aumentada 0,05mg/kg até à dose de manu-

tenção.
6,59

 

Os indivíduos e raças de cães sensíveis (muito afetados os cães da raça Collie), não meta-

bolizam, adequadamente, a ivermectina e podem sofrer efeitos secundários irreversíveis e mes-

mo a morte, porque são homozigotos, respetivamente, a uma mutação genética ABCB1-

Δ1(MDR1-1) e podem manifestar neurotoxicidade perante uma só administração. Atualmente, 

existem provas para identificar esse gene anormal, mas também há que ter em conta, que, mes-

mo, que não seja portador desse gene, pode, também, sofrer toxicidade se existe a administração 

de doses elevadas, ou se as administrações são em simultâneo com outras sustâncias inibidoras 

da glicoproteína-P. O ketoconazol ou ciclosporina são exemplos de inibidores da glicoproteína – 

P que aumentam a probabilidade dos efeitos adversos. Como estes produtos não estão registados, 

o Veterinário deve informar o proprietário e este deve assinar uma autorização do tratamen-

to.
6,38,59,91

 

A moxidectina administrada à dose de 0,2 a 0,5mg/kg diária per os pode ser recomenda-

da, como efetiva, no tratamento da demodicose canina.
30,59

 É considerada mais segura, mas a sua 

administração inicial deve ser cuidadosa e aumentada com uma monitorização idêntica à iver-

mectina, porque os efeitos adversos são similares. No estudo de Mueller et al. (2012) 
59 

com a 

dose de moxidectina 0,5mg/kg cada 72h, os efeitos adversos foram vistos em 12 dos 35 cães 

(vómitos e inapetência).  

A moxidectina, também, tem sido avaliada em spot-on a 2,5% em combinação com ima-

dacloprid a 10% em tratamento mensal ou bi-mensal para a demodicose generalizada, sendo os 
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resultados encorajadores onde cerca de metade entra em remissão. O seu uso tem revelado de 

uma forma significativa mais resultados e eficácia em cães jovens com uma forma mais suave da 

doença, sendo o protocolo mais frequente o que demonstra mais resultados. O tempo médio até à 

remissão, foi de 12,5 semanas sendo uma terapia bastante segura.
38,59,61

 

Outro estudo 
73

 revela que spot-on de moxidectina a 2,5% em combinação com imada-

cloprid a 10%, semanalmente, é mais eficaz que os tratamentos com menor frequência e pode ser 

utilizado, como uma nova estratégia frente à demodicose generalizada. As reduções clínicas em 

ácaros Demodex spp. adultos foram de 89% no fim de 4 meses de tratamento. A ivermectina foi, 

também, comparada neste estudo e obteve com uma dose per os 500ug/kg dia ao fim de 4 meses 

uma redução nos Demodex spp. adultos de 98%.  

  A doramectina tem, também, demonstrado algum sucesso, como opção no tratamento da 

demodicose generalizada, com administrações de 0,6mg/kg s.c. ou per os semanalmente. A ques-

tão reside no facto de sabermos se uma administração frequente aumenta o sucesso do tratamen-

to, ou é inaceitável devido aos efeitos adversos que comporta, portanto isto terá que ser avaliado 

num futuro. Como no caso da ivermectina e da moxidectina, a doramectina a 0,2 e 0,7mg/kg s.c., 

respetivamente, foi a causa de sinais neurológicos em cães recessivos para o gene MDR-1, e por 

isso as recomendações no início do tratamento devem ser similares às dos anteriores para detetar 

os cães sensíveis a este fármaco.
59 

 

3.7- Prognóstico 

 A cura microscópica é definida como múltiplas raspagens negativas de pele, depois da 

resolução dos sinais clínicos, mas só se considera que existe uma cura completa, quando não 

existem recaídas nos 12 meses seguintes à suspensão do tratamento.
59,91

 

Na monitorização do tratamento, considera-se uma evolução adequada nas raspagens, em 

que se observa uma diminuição no número de ácaros por campo, tanto de formas adultas como 

larvas e ovos.   Como as áreas das raspagens podem nem sempre ser representativas do resto do 

corpo, é necessário que o tratamento se prolongue 1 mês, depois da segunda raspagem negativa 

mensal. Está recomendada a repetição das raspagens, mensalmente, em 3 a 5 das áreas mais afe-
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tadas durante 3 a 5 meses. Nos animais que apresentarem uma resposta muito lenta à terapia, o 

tratamento deve ser prolongado.
6,59,91

 

 O prognóstico da demodicose canina é classificado de reservado a bom nas demodicoses 

generalizadas e de bom nas localizadas, com a maioria dos casos a apresentar remissão a longo 

prazo. Na demodicose juvenil generalizada, são frequentes as recaídas relacionadas com o estro, 

ou o stress. Por norma, a recorrência da doença no 1º ou 2º ano depois de terminar o tratamento 

ocorre num baixo número de animais. Nos casos incuráveis, ou dificilmente controláveis, deve 

sempre ser descartada uma doença de base e podem requerer uma terapia a longo prazo (lava-

gens com soluções de amitraz mensalmente ou administração de ivermectina semanalmente, 

sendo que o desenvolvimento de resistência face a estes fármacos não está documentado). Existe 

sim uma recomendação corrente e evidente, para evitar o uso de corticoides a longo prazo em 

cães com um historial de demodicose.
30,59

 

 A prevenção reside, principalmente, no facto de não reproduzir os animais/raças geneti-

camente sensíveis à parasitose 
65

, e evitar submeter o animal a níveis de stresse desnecessário 

(como psicológico, má nutrição, higiene e falta de cuidados médicos em doenças subjacentes) 

que levem a uma imunossupressão capaz de desencadear a proliferação do parasita.
6  

 

3.8- Curiosidades 

Tem sido, recentemente, descritos pela primeira vez, demodicose em algumas espécies de 

animais exóticos. Já foram descritos nove cães da pradaria
44

 com lesões alopécicas simétricas 

bilaterais, estendendo-se desde a linha média do corpo, ventralmente, até à cauda, e, em doze 

galagos
45

 num Zoo de Moscovo, com lesões de papulares a nodulares e material ceroso, ambas 

com o dignóstico microscópico de demodicose. O tratamento aplicado nos cães da pradaria foi 

uma solução de amitraz a 250 ppm, o que resolveu as lesões voltando o pelo a crescer.
44

 No 

segundo caso, 11 galagos foram tratados com ivermectina 600ug/kg/dia tópica, oral ou subcuta-

neamente durante 3 a 10 meses, tendo um dos 12 não recebido qualquer tratamento. Os tratados 

conseguiram uma remissão clinica e o não tratado morreu 11 meses depois com outras complica-

ções (pneumonia). O tratamento pode ser considerado seguro, pois não foram observados efeitos 

adversos.
45 
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IV- Atopia 

As primeiras descrições das caraterísticas da dermatite atópica foram realizadas nos anos 

40, por Wittich, mais precisamente em 1941, mas, somente, muito tempo depois, com o desco-

brimento das imunoglobulinas do tipo E (IgE) e da compreensão do papel da pele, como órgão 

imunológico é que se começou a entender melhor a fisiopatologia da atopia, mesmo que ainda 

não na totalidade nos dias de hoje.
20

 

 

4.1- Etiopatogenia  

A Dermatite Atópica Canina (DAC) é uma doença multifatorial, cujo desenvolvimento 

clínico pode estar afetado por diversos fatores, como os genéticos, ambientais (área geográfica, 

humidade, presença de alérgenos (ou 

alergénio), grau de exposição à luz 

ultravioleta), modo de vida (interior 

ou exterior das habitações), infeções 

secundárias, alimentação e fatores 

psicológicos.
19,28,50,53,58,75,76

 

 É definida como uma comum 

doença de pele geneticamente pre-

disposta, inflamatória e prurítica, 

(Fig. 13), associada a anticorpos do 

tipo IgE, normalmente contra alérge-

nos ambientais.
69,75

 

 

4.1.1- Fatores intrínsecos   

A DAC é uma dermatite crónica frequente com prurido variável, sensível aos corticoste-

roides, que afeta regiões específicas do corpo e que está ligada a uma predisposição genética, que 

desenvolve reações alérgicas frente a alérgenos ambientais ou dos alimentos. A frequência da 

DAC não é conhecida, mas a maioria dos autores citam uma frequência entre 3 a 15% da popula-

ção canina geral (Tabela 7), e até 30% numa clínica especializada em dermatologia.
23,53,76  

Fig. 13- Alopécias bilaterais na região axilar de um cão da raça 

Sharpei, com 2 anos com diagnóstico de atopia. Fotografia obtida 

com autorização da clínica Beade. 
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Um estudo epidemiológico 

recente, realizado nos E.U.A. por 

Lund et al. (2011) 
53 

revelou que 

os fatores predisponentes, estatisti-

camente significativos para a ato-

pia são a idade, sexo (inteiro ou 

esterilizado), raça, doenças con-

comitantes e ainda a região geo-

gráfica de habitação. A idade 

média do grupo em estudo foi 

maior de 4,5 anos, em relação ao 

grupo usado como controlo, de 3,6 

anos, o que significa que a probabilidade de diagnosticar a doença aumenta com a idade. Reve-

lou, ainda, que, independentemente da idade, os cães esterilizados tinham um risco quase 3 vezes 

maior de sofrer de atopia e que os machos demonstraram um risco ligeiramente superior. Tam-

bém, independentemente da raça, idade, esterilizado ou não, estes cães revelaram uma maior 

probabilidade de apresentarem alopécia, otite externa, piodermatite superficial ou dermatite por 

Malassezia spp.. A raça (como veremos mais à frente) também pode indicar o risco de poder 

sofrer de atopia, sendo curioso que duas raças tidas como predispostas (Labrador e Golden 

Retriever), não corroboraram essa ideia. Isto deve estar ligado ao facto de serem duas raças mui-

to populares, sendo visualizados mais casos de atopia, em comparação com as raças de risco com 

uma população menor e há que ter em atenção que as linhas genéticas variam entre populações 

de regiões distintas. 

A alergia pode ser definida como uma alteração do sistema imune onde existe uma res-

posta exagerada a determinados antigénios 
7,22,40,43,60,97

, aos quais um organismo normal responde 

de forma muito mais controlada. Na base desta resposta exagerada, intervêm múltiplos fatores, 

entre os quais, a genética do indivíduo, que assume uma posição de destaque.
76 

Quando o animal 

está geneticamente predisposto e se apresentam as condições ambientais adequadas, a resposta 

imunitária caracteriza-se pela síntese de citoquinas, que favorecem a resposta alérgica: aumen-

tando a síntese de IgEs, a expressão de recetores de alta afinidade para as células de Langerhans, 

Tabela 7- Predisposição racial à atopia. Dados compilados de 
35,41

. 

American Staffordshire Terrier Lhasa Apso 

Bichón Maltes Pastor Alemão 

Boston Terrier Pequinês 

Boxer Pitbull 

Bull Terrier Pug 

Bulldog Francês Schnauzer 

Bulldog Inglês Scottish Terrier 

Dálmata Setter 

Fox Terrier Sharpei 

Golden Retriever Shih Tzu 

Jack Russell Terrier West Highland white Terrier 

Labrador Retriever Yorkshire Terrier 
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e pré-ativação de mastócitos (produção de mediadores de inflamação) tornando-se num ciclo 

vicioso. Os alérgenos são, geralmente, moléculas proteicas de diversas origens.
50,69

 

Quando o alérgeno entra em contato com o organismo, em 1º lugar ocorre a sua fagocito-

se, fundamentalmente, por macrófagos, sendo que um elevado número de células inflamatórias 

intervêm no processo de patogénese da atopia, como neutrófilos, eosinófilos, linfócitos, células 

dendríticas e células de Langerhans, conhecidas por células apresentadoras de antigénio, assim 

como os mediadores inflamatórios e a barreira cutânea anormal. Alguns macrófagos não produ-

zem a degradação total do antigénio e as partes resultantes são apresentadas com o fim de serem 

identificadas pelos linfócitos (linfócitos B, produção de anticorpos; linfócitos T, produção de 

citoquinas para ativação dos linfócitos B e outras células da inflamação) como não próprias do 

organismo sendo a reação determinada em função da genética individual.
28

 A capacidade de 

apresentação de antigénio não está só associada às células de Langerhans, mas também a alguns 

subtipos de macrófagos, células dendríticas, alguns linfócitos B e, em menor grau, nos querati-

nócitos.
19

 

Na fase aguda da doença, anomalias na barreira epidérmica facilitam o contacto ambien-

tal (possíveis microrganismos) a alergénios com as células imunitárias da epiderme. As células 

epidérmicas apresentadoras de antigénio, capturam os alergénios através da IgE, migrando para a 

derme e linfonodos regionais. Os produtos microbianos e os mediadores imunológicos derivados 

das células inflamatórias ativam os queratinócitos que, por sua vez, libertam mais citoquinas e 

quimiocinas. A IgE, na derme, e os mastócitos libertam histamina, proteases, quimiocinas e cito-

quinas pelo contacto sucessivo com os alergénios. Existe um fluxo de granulócitos (neutrófilos e 

eosinófilos), linfócitos T alergénio-específicos e células dendríticas da derme, com consequente 

desgranulação de eosinófilos e libertação de proteases que lesionam a derme e epiderme. Os lin-

fócitos T-helper tipo 2 libertam citoquinas promovendo a síntese de IgE. Os micróbios, o trauma 

autoinfligido e os neuromediadores também contribuem para a persistência da inflamação, sendo 

um ciclo continuo que levam à ativação dos leucócitos que libertam mais mediadores pro-

inflamatórios.
69 

          

Anomalias basais na estrutura da pele e na função da barreira cutânea têm sido, portanto, 

relatadas em dermatites atópicas de cães e humanos. Uma debilitada função da barreira cutânea 

favorece a sensibilização alérgica, pois permite um aumento da penetração dos alergénios. A 
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função da barreira cutânea pode ser medida por métodos não invasivos ou indiretos, que se pen-

sam estar relacionados com a severidade da doença. Um deles é a medição da perda de água 

transepidérmica, definida como o volume de água que atravessa o corpo de dentro para fora, 

através das camadas superiores epidérmicas. Existem estudos a concluir que em cães atópicos 

existem regiões do corpo como o queixo, orelha, região peri-ocular, axila, antebraço e tórax onde 

antes da exposição ao alergénio já se observaram diferenças significativas na perda cutânea de 

água e que após o contacto com o alergénio as diferenças foram ainda mais expressivas. Também 

existem evidências de que as diferenças são mais evidentes em animais jovens.
 
Estas zonas cor-

porais mais predispostas para o aparecimento da sintomatologia dos animais atópicos, podem 

dever-se em parte ao facto de estarem relacionadas com a própria anatomia do animal, sendo que 

a espessura da pele diminui, no tronco em sentido dorso-ventral e nos membros em sentido pro-

ximal-distal, sendo, portanto, a pele da cabeça, pescoço e dorso a mais espessa, contrariamente à 

do abdómen, pavilhões auriculares, regiões perineais, inguinais e axilares.
 
Anomalias na estrutu-

ra basal da pele de cães atópicos podem estar relacionadas com a desorganização das lamelas 

lipídicas, com espaços intracelulares mais amplos, que contém material lipídico anormal e onde 

os corpos lamelares se encontram com frequência dentro dos corneócitos, o que não se observa 

em cães normais. A exposição ao alergénio agrava estas condições e observa-se um aumento dos 

espaços intercelulares no estrato córneo.
15,41

 

Um estudo, realizado por Marsella (2012) 
55

 relacionou o grau de perda de água transepi-

dérmica, com o grau de gravidade da doença (CADESI) e, se o aumento da perda cutânea de 

água em jovem, está relacionado com a severidade da doença mais tarde. Os resultados não 

demonstraram que a perda de água transepidérmica estava relacionada com o grau de severidade 

da dermatite atópica, só estando relacionado com a doença, pode portanto ser questionável (não 

confiável) esta relação. O método CADESI é definido como o índice de gravidade e extensão da 

dermatite atópica canina, sendo a terceira versão CADESI-03 a última, que está confirmada 

como válida e fiável.
71

 

 

4.1.2- Fatores extrínsecos  

 Os alérgenos, no meio ambiente do cão, podem estar presentes de uma forma permanente 

ou transitória, podendo entrar no organismo por via percutânea, aérea e também digestiva.  
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O papel de certos fatores no ambiente foi descrito num estudo realizado por Meury et al. 

(2010) 
58

, que envolveu duas raças, geneticamente, relacionadas, Golden e Labrador Retriever na 

Suíça e Alemanha, através de um questionário que avaliava, desde o modo de vida à alimentação 

e tratamentos dos animais. Os fatores que foram determinados como potenciais de maior risco no 

desenvolvimento da doença foram ter vivido num canil, até atingir a idade adulta, adoção entre 

as 8 e 12 semanas, e os banhos muito regulares. Já os fatores, que se associaram a um menor 

risco foram o facto de crescer num ambiente rural, viver numa casa com outros animais e os pas-

seios pela floresta. Como é óbvio estas associações valem o que valem, não provando nada, mas 

apoiam a hipótese que determinados fatores ambientais podem interferir no desenvolvimento da 

dermatite atópica canina. 

Os ácaros do pó são dos fatores extrínsecos, os que estão mais frequentemente associados 

a alérgenos permanentes. Aquele que mais reação alérgica provoca é o Dermatophagoide fari-

nae, sendo as sensibilizações a outros ácaros como Dermatophagoides pternyssinus, Dermato-

phagoides microcera, Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae também frequentes, assim como 

fungos Aspergillus spp., Fusarium spp., Penicillium spp., Cladosporidium, ou mesmo epitélios 

de outros seres vivos e outros componentes do pó de casa. Esta diferença de frequência de sensi-

bilização em relação à população humana, que vive no mesmo ambiente, é explicada, provavel-

mente, pela diferença de reconhecimento de alérgenos entre o cão (com elevados pesos molecu-

lares) comparativamente com o homem. 
22,50,66,76

  

Os pólenes de árvores representam um conjunto heterogéneo de espécies, sendo frequen-

temente apontados como os responsáveis por alergias no meio urbano (Abedul no norte da Euro-

pa; Cipreste na região mediterrânea; Criptoméria japónica no Japão). Os pólenes de gramíneas 

possuem também nas regiões temperadas um forte potencial antigénico, podendo a sua presença 

no solo explicar alergias não sazonais. Os pólenes de herbáceas pertencem a famílias variadas 

sendo o mais alergizante de todos a ambrósia na América do Norte e na Europa, e nas regiões 

mais secas e rurais podemos encontrar o lantém, artemisa, quenopódio e parietária.
76

 

Os alimentos num sentido amplo podem fazer parte dos antigénios para o cão atópico. Os 

alimentos, mais frequentemente implicados na hipersensibilidade no cão, são: a carne de vaca, 

frango, cordeiro, ovo, produtos lácteos, soja e qualquer proteína que tenha potencial alergizan-

te.
75,76 
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Os cães atópicos não estão pre-

dispostos ao desenvolvimento da derma-

tite alérgica à picada da pulga, mas as 

picaduras das pulgas podem ter um efei-

to somatório, podendo originar um 

agravamento da DAC (Fig. 14). Staphy-

lococcus pseudointermedius está muito 

implicado na atopia, sendo a sua ade-

rência e multiplicação facilitadas dando 

origem a piodermatite (Fig. 15), sendo 

que as toxinas produzidas por estas 

podem ter uma ação antigénica agra-

vando a reação alérgica. A atopia é a principal causa de dermatite por Malassezia spp., porque 

estas colonizam, facilmente, a pele dos animais atópicos, 

desenvolvendo-se uma resposta do tipo IgE aos antigénios 

destas, que potencia a gravidade das lesões e do pruri-

do.
28,50,76

 

 Num estudo realizado por Nodtvedt et al. (2007) 
63

, 

em que se avaliaram os fatores de risco ambientais para as 

raças predispostas, Boxer, Bull terrier e West Highland white 

terrier em 58 cães e 61 cães de controlo provenientes de 12 

clínicas, observou-se (ao contrário do estudo realizado por 

Lund em 2011 
53

) que nenhum efeito do sexo, estação do ano 

ao nascimento, planos de vacinação ou práticas de desparasi-

tação interferiu na probabilidade de desenvolver DAC. No 

entanto, a sua principal descoberta foi que a alimentação da 

fêmea, durante a lactação, com os produtos não comerciais 

tinha um efeito protetor no desenvolvimento da DAC nas 

suas crias. A probabilidade de desenvolver DAC foi duas 

vezes mais alta nas crias de fêmeas que se alimentaram com dietas comerciais (com um intervalo 

de 95% de confiança). 

Fig. 14- Cão da raça Shitzu, com atopia, ao qual foi observa-

do o agravamento das lesões por infestação por pulgas. Foto-

grafia obtida com autorização da clínica Beade. 

Fig. 15 – Pododermatites em cão da 
raça Sharpei com atopia. Fotografia 

obtida com autorização da clínica Beade. 
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4.2- Sintomas  

Os sintomas aparecem em cerca de 75% dos casos entre os 6 meses e os 3 anos de idade 

(sendo raro a incidência em animais menores de 3 meses e maiores de 7 anos), e em geral com 

uma história de prurido com recorrentes infeções de pele ou ouvidos. Existem muitas formas de 

apresentação da doença, que parecem variar, em gravidade, ou, em extensão, segundo a 

raça.
50,69,75,76 

Na Tabela 8 apresentamos uma classificação de 6 níveis de prurido. 

 

Tabela 8- Níveis de prurido que podem ser usados no exame semiótico do cão.
28

 

Nível Intensidade do prurido 

0 Cão normal, não há prurido; 

1 Prurido suave e ocasional; 

2 
Prurido frequente, mas não se coça quando brinca, dorme, come, passea (ou outras atividades que 
captem o seu interesse); 

3 Prurido frequente e o animal acorda para se coçar, mas não se coça enquanto come ou brinca; 

4 
Prurido muito frequente e o animal acorda frequentemente para se coçar e às vezes também se 
coça enquanto come ou brinca; 

5 
Prurido constante deixando de jogar ou de comer, dormindo pouco e incluso coça-se na consulta 
com o veterinário. 

 

Nas formas típicas, os sintomas cutâneos caraterizam-se por prurido localizado na face 

(orelhas, lábios, região peripalpebral; Fig. 16 e 17), nas extremidades (Fig. 18), regiões interdigi-

tais, ventrais (Fig. 19), axilas, região inguinal, períneo. 

Podem estar presentes lesões primárias, eritema, máculas ou pápulas (Fig. 20), com oxi-

dação dos pelos, devido à lambedura exagerada da área.
 
As lesões crónicas são mais extensas, 

devido ao prurido e lesões autoinfligidas, com consequentes escoriações, alopécias, liquenifica-

ção e hiperpigmentação. A maioria dos animais só evolui até estas formas, quando não existe 

tratamento, e, são raras as formas que evoluem rapidamente de forma generalizada ou gra-

ve.
28,40,69,76
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Fig 16- Alopécia e liquenificação periocular em cão 

com atopia. Fotografia obtida com autorização da 

clínica Beade. 

Fig 17- Cadela atópica da raça Boxer com lesões perio-

culares e auriculares. Fotografia obtida com autorização 

da clínica Beade. 

Fig. 18  – Cadela da raça Boxer com lesões extensas 

de atopia nas extremidades e tronco. Fotografia 

obtida com autorização da clínica Beade. 

Fig. 19- Alopécia ventral num cão com atopia. Fotogra-

fia obtida com autorização da clínica Beade. 

 No estudo que Lund (2011) 
53

 reali-

zou foram diagnosticados 22.280 cães com 

atopia; 37% destes apresentavam alopécia e 

32% uma otite externa em simultâneo. Os 

sinais clínicos incluíram, ainda, eritema em 

45,3%, escoriações crostas ou escamas em 

25,6%, prurido das orelhas ou sacudi-las em 

15,3% e hiperpigmentação em 13,7%, o que 

revela a importância que devemos dar a cer-

tos sinais clínicos para chegar ao diagnóstico. 

Na forma generalizada (Fig. 21), os 

Fig.  20– Cão da raça Podengo (atopia) com pápulas 
na face anterior do membro posterior. Fotografia 

obtida com autorização da clínica Beade. 
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sintomas cutâneos estão ligados 

à evolução crónica e carateri-

zam-se por um prurido muito 

intenso, proliferações bacteria-

nas/fúngicas de superfície, foli-

culites bacterianas ou furuncu-

lose. 

As formas atípicas são 

menos frequentes e são sobre-

tudo formas localizadas, como 

otite externa isolada e/ou 

pododermatite bilateral. Estas manifestações isoladas aparecem muito antes de que o prurido seja 

o motivo da consulta. O prurido, geralmente, moderado pode não ser percetível pelo proprietário, 

e é importante identificar estas formas menores nos animais de raças predispostas, para que o 

proprietário possa ser advertido precocemente para a possibilidade de evolução dos sintomas. 

Alguns animais podem apresentar prurido sem lesões e como único sintoma uma alopécia 

autoinduzida circunscrita bilateral e simétrica (preferencialmente cotovelo, coxas e flancos). 

Outra forma de expressão poderá ser uma dermatite piotraumática recidivante, ou foliculi-

te/furunculose piotraumática, especialmente, nos cães com pelo denso.
23,75,76

 

  

4.3- Diagnóstico   

 A DAC é uma doença com componentes múltiplos associados com a exposição de vários 

agentes ofensivos, sendo o seu diagnóstico difícil, porque nenhum dos sinais típicos é patogno-

mónico.
23,40

 

Para chegar ao diagnóstico da DAC, é necessário realizar um exaustivo descarte clínico 

das principais doenças, que apresentam prurido. Inicialmente, é necessário avaliar a história clí-

nica e fazer uma boa exploração geral e dermatológica, com o fim de obter a primeira suspeita de 

dermatite alérgica. A informação, que o proprietário pode proporcionar ao Médico Veterinário, é 

muito importante e crucial, para se obterem pistas, que levem ao diagnóstico.
40,69,75

 

Fig. 21- Sharpei com lesões extensas de atopia no tronco, face e extre-

midades. Fotografia obtida com autorização da clínica Beade. 
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O momento e a idade da primeira apresentação, a localização, distribuição, o grau da 

lesão e a sazonalidade do prurido, assim como a história de viagens, são critérios para distinguir 

diferentes doenças. A história de administração prévia de fármacos também pode proporcionar 

informação relevante (antibióticos pode demonstrar uma piodermatite secundária). Há que dar 

atenção às lesões cutâneas dos humanos, que convivem com o animal, pois estas podem estar 

relacionadas com um problema subjacente e infecioso do animal, como podemos ver a seguir.
40

   

É necessário, também, mesmo depois de avaliar todos estes sinais clínicos e história clí-

nica compatível, descartar as doenças que podem agravar a dermatite atópica, começando pela 

reação adversa aos alimentos, alergia à picada da pulga, infestação por ácaros Sarcoptes spp., 

Demodex spp., Cheyletiella spp., piodermatite, dermatite por Malassezia spp. ou dermatófitos. 

Os testes de alergias por si só, são insuficientes para o diagnóstico sendo que existe controvérsia 

em relação a estes.
 40,69,75

 

A investigação de animais com prurido pode requerer procedimentos diagnósticos pré-

estabelecidos, conforme descritos na Tabela 9. 

  

Tabela 9- Procedimentos diagnósticos pré-estabelecidos de rotina para animais que apresentem prurido asso-

ciado a outras lesões dermatológicas.
40

 

Descartar parasitas: 

 Pente para deteção de pulgas; 

 Raspagens de pele (Demodex spp., Sarcoptes spp., Cheyletiella spp.); 

 Exame microscópico do pelo; 

 Tratamento com pipeta tópica preventiva (pula, piolho, carraça, Cheyletiella spp., Otodectes spp. e Sar-
coptes spp.; 

 Tratamento com antiparasitários (ivermectina, amitraz para Sarcoptes spp. e Cheyletiella spp.). 

Descartar infeções: 

 Citologia cutânea e do ouvido (bactérias, fungos); 

 Lâmpada de Wood (dermatófitos); 

 Cultivo fúngico (dermatófitos); 

 Cultura bacteriana (infeções mistas, Staphylococus spp. não responsivos ao antibiótico). 

Diagnóstico de alergias: 

 Controlo estrito de pulgas (descartar DAPP); 

 Dieta hipoalergénica 8 a 12 semanas (descartar reação alimentar adversa); 

 Não diminui o prurido e responde a corticoterapia (diagnóstico clínico de atopia); 

 Confirmação com identificação dos alergénios causadores mediante testes de alergia (teste de alergia 
intra-dérmico, teste serológico de IgE alergénio-especifico). 

 

Tendo estas ferramentas simples e muito úteis à disposição, nem sempre são utilizadas, 

pelas mais diversas razões.  
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As pulgas podem ser, facilmente, detetáveis, especialmente em animais muito infestados 

com um pente de pulgas. Este pente pode também ser utilizado para detetar Cheyletiella spp. ou 

piolhos. A deteção de qualquer ectoparasita deve ser tratada, incluindo o ambiente onde vive o 

cão, antes da continuação com os seguintes passos das provas diagnósticas.
40,50

  

 As raspagens de pele estão sempre indicadas em lesões cutâneas pruriginosas. Os ácaros 

Demodex spp. combinados com uma piodermatite, e, sobretudo Sarcoptes spp., são conhecidos 

por produzirem um grave prurido. Demodex spp. são relativamente fáceis de encontrar em raspa-

gens profundas (1 ou 2 pode ser considerado normal). Já Sarcoptes spp. são difíceis de localizar 

(a identificação de um destes basta para diagnóstico de sarna sarcótica) e sempre que existe um 

possível risco, esta sarna deve ser tratada (também devido as reações cruzadas com os ácaros do 

pó, causando falsos positivos nos testes de alergia).
40,76

 

A citologia da pele e ouvidos realiza-se, para descartar infeções bacterianas, ou por fun-

gos.
40,69

 Estas devem ser tratadas e, se após a resolução da infeção por confirmação de citologias, 

os sinais clínicos não desaparecem, isto pode indicar uma alergia subjacente. As biópsias reali-

zam-se, raramente, como último recurso ou por exemplo para diagnosticar doenças como o lin-

foma epitélio-trópico ou a adenite sebácea, que podem ter sinais clínicos semelhantes às alergias. 

O cultivo fúngico é necessário para descartar os dermatófitos, mas esta não é uma doença tipi-

camente pruriginosa.
28,40 

Atualmente, existe uma série de critérios clínicos descritos, inicialmente por Willemse 

em 1986, avaliados e atualizados por Favrot em 2010, que são uma ajuda no diagnóstico clínico 

da dermatite atópica. Estes critérios foram obtidos após um estudo de cães com dermatite atópi-

ca, que se compararam com os cães que sofriam de outras doenças inflamatórias de pele.
50,69,75 

Os oito principais critérios são os indicados na Tabela 10, e se estão presentes pelo menos 

cinco, é possível diagnosticar a DAC com uma especificidade de 79% e uma sensibilidade de 

85%, sendo possível diferenciar das outras doenças, que, no seu curso, também apresentem pru-

rido recorrente ou crónico.
40,69 

Pela história e apresentação clínica, as reações cutâneas “adversas aos alimentos” referi-

das/substituídas, recentemente, por autores, como dermatite atópica induzida pelos alimentos 

(FIAD) e a dermatite atópica não induzida pelos alimentos (NFIAD) são, clinicamente, indistin-

guíveis, sendo possível que alguns cães tenham uma combinação das duas, em que uma possa ter  
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influência na outra, o que é percetível no 

tratamento. Sem rejeitar o que foi dito 

anteriormente, existem características, 

que parecem demonstrar uma ligeira ten-

dência para a FIAD (antes do 1º ano de 

idade ou depois dos 6 anos), podendo 

estar a NFIAD mais relacionada com 

uma apresentação estacional dos sinais 

clínicos. O prurido, que responde menos à terapia com corticosteroides, e ocasionalmente asso-

ciado a sinais gastrointestinais, parece mais compatível com a FIAD.
23

   

 Todos os animais com suspeita de atopia, especialmente, os que apresentam sinais clíni-

cos crónicos não sazonais, devem passar por 2 a 3 dietas de eliminação estritas, durante 6 a 12 

semanas. Qualquer componente alimentar, que seja responsável pela reação alérgica, deve ser 

excluído, definitivamente, da dieta. Sabe-se que FIAD é muito menos frequente que NFIAD, 

mas a sua prevalência real é desconhecida, pois o único método fiável de a diagnosticar é 

mediante uma dieta de eliminação/provocação estrita, que depende de muitos fatores, sendo, 

talvez, o mais importante, a colaboração do proprietário (sem qualquer tipo de prémios (alimen-

tos de recompensa) ou mesmo antiparasitários palatáveis). Os animais podem ainda sofrer de 

uma intolerância aos alimentos que, normalmente, não é uma doença imunológica.
40

 

 Os ingredientes que mais frequentemente causam reação, entre alguns já referidos são: 

vaca, frango, produtos lácteos, trigo, soja, milho e ovo, sendo que os conservantes ou outro tipo 

de subprodutos também podem ser uma fonte de alergénios.
40,76

 

Para esta dieta de eliminação, temos de garantir que os ingredientes têm de ser distintos 

aos que o cão esteve exposto, anteriormente. A maioria dos dermatologistas considera que as 

dietas caseiras são as mais fiáveis, as quais têm uma só fonte de proteína nova não processada e 

uma fonte de hidratos de carbono aos que o cão não tenha estado exposto.
69

 Outra vantagem é o 

facto de não conterem subprodutos e conservantes, mas tem a desvantagem de requerer muito 

tempo de preparação e alguns ingredientes podem ser mais caros, podendo pôr em risco a coope-

ração do proprietário.
40

 Outro problema é o facto de estas dietas caseiras não serem nutricional-

mente equilibradas, principalmente para os cães de raças grandes muito jovens e em rápido cres-

Tabela 10- Critérios clínicos para o diagnóstico da dermati-

te atópica.
69

 

1. Idade de aparecimento dos sintomas menor de 3 anos; 
2. O cão vive sobretudo dentro de casa; 
3. Apresenta um prurido responsivo à corticoterapia; 
4. Infeções crónicas ou recorrentes por fungos; 
5. Afeção das extremidades/patas dianteiras; 
6. Tem os pavilhões auriculares afetados; 
7. Margem das orelhas não afetadas; 
8. Área dorso-lombar não afetada. 
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cimento, pelo que, nestas situações, se recomendam dietas comerciais hipoalergénicas (hidroli-

sadas) ou com proteína nova (diferente das encontradas nas rações comuns: pescado ou cavalo e 

batata entre outras), com formulação seca ou húmida.
5 

As dietas húmidas não requerem uma 

conservação especifica, pelo que podem conter menos subprodutos, especialmente conservantes 

em comparação com as dietas secas. Portanto, se possível, a dieta de eliminação deveria iniciar-

se com uma dieta húmida e, uma vez conseguida uma boa resposta, poderia realizar-se a troca 

pela dieta seca. O grande inconveniente é que estas dietas hidrolisadas já por si, são mais caras 

(mesmo dentro da marca), e a formulação em lata é ainda mais dispendiosa, principalmente, em 

cães grandes. Se a dieta caseira não funcionar pode portanto, optar-se pelas dietas comerciais.
3
  

 Felizmente, devido ao aumento da disponibilidade e palatabilidade destas novas dietas, o 

proprietário tem mais facilidade em usá-las, mas devemos ter sempre em conta que a pouca 

informação (do proprietário) em relação a esta prova, resultará numa falta de resposta. É, tam-

bém, importante recordar que nenhuma destas dietas é 100% efetiva.
5,40

 

Para obter uma boa resposta à dieta de eliminação devemos:
 40

 

  Discutir com os proprietários as vantagens e inconvenientes de cada formulação da dieta 

e deixar a escolha nas suas mãos, para aumentar a sua responsabilidade; 

 A dieta ideal deve ser escolhida de forma individual dependendo da história do cão; 

 A duração da dieta de eliminação deve ser pelo menos durante 6-12 semanas; 

 Qualquer complicação (infeção de pele) deve ser tratada inicialmente, e é importante sus-

pender as medicações sistémicas, durante pelo menos 2 semanas da dieta, para avaliar só 

a resposta à prova (Se há recaída pode-se considerar que a prova não teve êxito); 

 A prova deve ser estrita, sem ossos, peles curadas, comida de mesa e mesmo prémios 

hipoalergénicos, assim como fármacos com palatibilidade.  

 

Uma vez conseguida uma resposta à dieta, esta tem de ser confirmada voltando a provo-

car o cão com a dieta anterior para mostrar a recaída dos sinais clínicos. Muitos proprietários 

demonstram-se relutantes em faze-lo e preferem manter os seus animais com a dieta prescrita a 

longo prazo. Como alternativa pode ser proposta a provocação com um único ingrediente a cada 

duas semanas, e, se não se observa nenhuma recaída, esse ingrediente é considerado seguro. Se 

há recaída o alimento, deve ser retirado, imediatamente, e o paciente recupera, rapidamen-

te.
28,40,76
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Se os sinais clínicos persistem ou não diminuem após várias dietas de eliminação, o 

seguinte passo seria realizar provas de alergia. Os testes serológicos ou intradérmicos IgE aler-

génio-específicos não devem ser utilizados no diagnóstico inicial da dermatite atópica canina, 

porque os mecanismos patológicos exatos da dermatite atópica não se entendem completamente, 

não estando estes testes estandardizados podendo com alguma frequência observar-se falsos 

positivos e falsos negativos.
69

 Um número significativo de cães, clinicamente normais, mostram 

uma reação positiva com qualquer um dos testes (sendo questionada a sua especificidade e sensi-

bilidade), e, não podendo ser usados para diferenciar cães com IFAD dos NIFAD ou dos cães 

normais. Estes testes só se deveriam utilizar para demonstrar se a doença é mediada por IgE ou 

não, para identificar possíveis alergénios para se realizar um plano de prevenção, e, para selecio-

nar alergénios específicos, para um tratamento de dessensibilização.
40 

 

As provas intradérmicas consistem na aplicação de uma bateria de alergénios intradérmi-

cos, para testar a reatividade in vivo dos alergénios. Esta prova não confirma ou descarta a pre-

sença de atopia, mas sim os possíveis alergénios implicados. É necessário analisar as reações no 

contexto da história do paciente, para avaliar se a reação é potencialmente verdadeira.
69

 

Os testes serológicos consistem na medição dos níveis de IgE alergénio específica e a 

obtenção de níveis elevados para um tipo de alergénio considera sugestiva a alergia por esse 

alergénio. Estas provas estão também longe de ser perfeitas e os resultados devem também ser 

avaliados com precaução. Por isto, não é surpreendente que os resultados intradérmicos e seroló-

gicos com frequência também não se relacionem.
28,40

 

Para realçar estes aspetos apresentamos nas tabelas seguintes, os resultados do estudo 

efetuado por Farmaki et al. (2012) 
22

, em que as áreas de recolhas das amostras foram no colchão 

dos proprietários, no sofá da sala de estar e na área onde dormia o cão (quando aplicado). 

Na Tabela 11 podemos observar os diferentes resultados positivos, dos cães com atopia, 

ao teste intradérmico ou serológico, onde apesar das semelhanças o serológico demonstrou 

melhores resultados. 

Na Tabela 12, podemos observar que os ácaros encontrados foram o D. farinae que 

demonstrou uma maior prevalência, seguido do D. pteronyssinus. Podemos, também, reforçar o 

que foi referido anteriormente, já que não se observaram diferenças significativas entre as amos-

tras recolhidas nos cães com atopia e entre as restantes. 
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Tabela 11- Comparação da frequência de resultados positivos aos ácaros mais comuns, com o teste intradér-

mico e o teste serológico do estudo.
22 

 

Sem descartar o que foi dito anteriormente, tem sido demonstrado que os cães podem ser 

dessensibilizados com êxito, com base nos testes serológicos de IgE alergénio-específicos. Uma 

resposta à dessensibilização, também, ajudará a confirmar o diagnóstico de dermatite atópica, 

mas há que ser contabilizado e comunicado ao proprietário, que os resultados podem demorar 

três a doze meses, para se ver uma melhoria significativa, podendo ainda necessitar de tratamen-

to sintomático, e que uma boa resposta só é esperada em 80% dos casos. 
40

    

 

Tabela 12- Deteção de ácaros em diferentes grupos de famílias com ou sem cães.
22

 

Espécies de ácaros 
Famílias com cães com 

atopia (n=20) 
Famílias com cães 
saudáveis (n=20) 

Famílias sem animais 
de estimação (n=25) 

D. farinae 60% 40% 64% 

D. pteronyssinus 45% 35% 48% 

A. siro 10% --- --- 

T. putrescentiae --- 5% --- 

L. destructor 5% 5% --- 

 

O estudo de Farmaki et al. (2012) 
22

, também refere o D. farinae como o ácaro mais 

importante nas sensibilizações na DAC. Isto não é uma referência para todas as regiões pois exis-

tem evidências científicas que revelam o D. pteronyssinus como o principal responsável por 

hipersensibilidades, nomeadamente, a atopia em cães e asma em humanos no Reino Unido.
43 

Estes resultados sugerem a necessidade de novas investigações, para averiguar a verda-

deira prevalência de ambos ou se outros fatores, como reações imunológicas cruzadas ou diferen-

tes localizações geográficas podem afetar os resultados obtidos. 

 

Alergénio Teste intradérmico 
Teste serológico para IgE aler-

génio-específica 

Dermatophagoides farinae 100% 100% 

Dermatophagoides pteronyssinus 50% 70% 

Acarus siro 65% 100% 

Tyrophagus putrescentiae 70% 100% 

Lepidoglyphus destructor 55% 70% 
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4.4- Tratamento e evolução 

4.4.1- Dermatite atópica aguda 

 A dermatite atópica canina é uma doença complexa e, portanto, a terapia múltipla está 

muitas vezes indicada.
16

 

 Em teoria, o tratamento de eleição e ideal para todos os casos de dermatite atópica é o 

evitar, totalmente, o contato com os alergénios. Isto é muito difícil de conseguir, devido à natu-

reza dos alergénios, sobretudo no caso dos pólens. Inicialmente, deve ser realizada uma identifi-

cação concreta dos alergénios ou microrganismos, para uma correta eliminação desses fatores, 

que desencadeiam a perpetuação da dermatite atópica. No caso dos alergénios, um cão controla-

do, que apresenta uma recaída aguda: deve, inicialmente, ser verificado se pulgas estão a contri-

buir para os sintomas e, em caso positivo, deve realizar-se um controlo adequado; se existiram 

alterações na dieta que os proprietários se tenham apercebido devem prescrever-se restrições; ou 

deve ser prestada atenção a épocas de propensão a pólenes no ar e promover medidas para evitar 

contacto, assim como alterações, que impeçam o controlo e consequente expansão dos ácaros do 

pó. Essas medidas poderão passar pela eliminação de almofadas, tapetes e cortinas do ambiente 

do animal, ou pela aspiração das mesmas e restantes locais com um aspirador de filtro com gran-

de eficácia que não deixe partículas no ar ou ainda de lavagens a elevadas temperaturas. Podem, 

ainda, usar-se purificadores de ar, sprays acaricidas, nebulizadores que libertem ácido tânico 

muito eficaz frente aos ácaros e esporos, tintas anti-ácaros, e utilizar o teflon como material pre-

dominante nas almofadas e afins se possível (elevado custo). Parece lógico que estas medidas 

devam ser aplicadas atempadamente, e, é fundamental, a sua persistência, pois para visualizar 

resultados podem ser necessários meses. Novos estudos são, no entanto, necessários para con-

firmar os benefícios clínicos destas estratégias de redução dos ácaros do pó.
12,50,69

 

Há que ter em atenção que ácaros como Tyrophagus putrescentiae podem sobreviver e 

crescer em comidas para cães, e, por isso, é necessário tomar medidas de higiene e maneio em 

relação à comida, para não ser uma possível fonte de alergénios para animais atópicos.
11

 

 As infeções de pele e ouvidos são consequência muitas vezes das lesões e prurido agudo 

provocado pela dermatite atópica. A terapia bacteriana ou fúngica está indicada podendo ser usa-

da uma combinação tópica com sistémica. Na infeção de pele são benéficos, champôs ou solu-

ções antibacterianas: clorohexidina, lactato de etilo, triclosan e/ou antifúngicos: miconazol, keto-
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conazol. O peróxido de benzoílo devido aos seus efeitos secantes e irritantes, só está indicado 

quando existe uma subsequente hidratação tópica. As pomadas, gel, ou cremes com antissépticos 

(clorohexidina), antibióticos (mupirocina, ácido fusídico, clindamicina), ou antifúngicos (mico-

nazol, clotrimazol, ketoconazol) estão indicadas nas lesões localizadas. Os proprietários devem 

monitorizar o paciente, para em caso de respostas negativas, ser feito um cultivo e alterar ade-

quadamente o tratamento. Se as lesões são severas ou se estão a difundir, a terapia antimicrobia-

na/antifúngica sistémica é normalmente necessária.
14,69

 

 Em relação aos cuidados e higiene da pele e pelagem, está demonstrado que um banho 

semanal com uma aplicação de 10 minutos de um champô com lípidos, açúcares complexos e 

antissépticos (Allermyl, Virbac) reduz em 24h para metade o nível de prurido em 25% dos cães. 

Não existe atualmente nenhuma evidência de qualquer benefício do uso de champô com aveia, 

pramoxina, anti-histamínicos, lípidos ou glucocorticoides. Isto sugere, que os benefícios poderão 

estar principalmente na ação de lavar o animal de estimação. 
69

 

 Existem evidências que para a redução do prurido e lesões de pele com alta eficácia, os 

sprays de glucocorticoides (0,0015% solução de triamcinolona; ou 0,0584% aceponato de hidro-

cortisona) estão indicados. Estas intervenções estão mais adequadas em casos localizados e para 

curtas durações, pois existem efeitos adversos associados ao uso prolongado dos corticosteroi-

des, como diminuição da espessura da pele e comedões.
7,67,69

 

 A prednisona, prednisolona, ou metilprednisolona a 0,5mg/kg 1 a 2 vezes ao dia, pode ser 

utilizada com bons resultados nos casos, que necessitem de tratamento oral.
69 

Nos casos graves 

que não melhoram rapidamente pode ser necessário manter as doses, até ao controlo dos sinais 

clínicos e só depois baixar a dose e frequência de administração.
12

 Nos casos muito disseminados 

associados a uma infeção bacteriana de pele, os glucocorticoides estão totalmente desaconselha-

dos pois perpetuam e podem agravar a infeção. Os efeitos da corticoterapia está proporcional à 

potência do fármaco, dosagem e duração da administração, sendo o seu uso prolongado não 

recomendado na dermatite atópica. Devido às muitas complicações associadas a este fármaco, 

deveriam considerar-se alternativas de tratamento.
28

 

 Numa forma aguda da dermatite atópica os anti-histamínicos, ácidos gordos essenciais e 

imunomoduladores como ciclosporina ou tacrolimus, têm pouca ou nenhuma influência no tra-

tamento. Quanto aos anti-histamínicos (hidroxizina, difenidramina e clorfeniramina), devido ao 
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seu modo de ação, onde os fármacos não têm tempo de bloquear os recetores antes da ocupação 

da histamina, não existem evidências conclusivas no tratamento nem na prevenção. Os suple-

mentos com ácidos gordos essenciais necessitam de várias semanas de tratamento, para se incor-

porarem nas membranas das células, por isso, é improvável o seu benefício nas formas agudas da 

dermatite atópica. De igual modo, os benefícios comprovados da ciclosporina e dos tacrolimus, 

são discutíveis numa forma aguda da dermatite atópica.
69

 

 

4.4.2- Dermatite atópica crónica 

 As medidas e a prevenção relacionadas com a alérgica (não relacionadas com os alimen-

tos), aplicam-se de igual modo que na fase aguda. É de referir que a convivência com outro ani-

mal de estimação, como por exemplo o gato pode estar na origem dos problemas devido a uma 

sensibilidade às suas escamas/ sebo e que são favorecidas pela testosterona. Nestes casos aconse-

lha-se ou a separação, ou a castração e banhos frequentes do gato.
12

 

Como já referido atrás, os alérgenos dos próprios alimentos podem ser a causa dos sinais 

clínicos da dermatite atópica. Estes devem ser sempre descartados pelas dietas de eliminação o 

mais cedo possível e estas dietas devem ser realizadas antes da implementação a longo prazo de 

anti-inflamatórios ou anti-pruríticos, nomeadamente em cães com uma história de sintomas não 

sazonais, pois estes fármacos não são eficazes sem a remoção desses alergénios. Há que ter em 

conta que novas hipersensibilidades aos alimentos podem ser adquiridas e que podem exacerbar 

a dermatite atópica.
5,69

   

 Os cães atópicos estão predispostos à hipersensibilidade aos antigénios da saliva da pulga 

se expostos, repetidamente, a pulgas. É por isso, essencial o tratamento, segundo um protocolo 

adequado a cada região, com adulticidas e com medidas de controlo do ambiente onde vive o 

animal.
76

 Há que relembrar ao proprietário ou ter em consideração, que a eficácia dos produtos 

tópicos para controlo de pulgas são afetados pelo frequente uso de champôs/banhos e varia de 

acordo com o tipo de produtos comerciais.
69

 Se o cão toma banho regularmente, está recomenda-

do o aumento da frequência de aplicação de adulticidas tópicos, estando nestes casos recomen-

dados os adulticidas orais. 
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Como está referido, anteriormente, os testes intradérmicos alergénio-específicos, ou os 

testes serológicos IgE têm uma utilização limitada devido aos seus resultados com sensibilidades 

e especificidades questionáveis.  

No estudo realizado por Mueller et al. (2005) 
60

,
 
onde foram avaliadas as diferentes rea-

ções adversas, a diferentes concentrações de antigénio em inoculações intradérmicas (prepara-

ções com ácaro Tyrophagus putrescentiae), não foi de surpreender que as reações positivas fos-

sem mais frequentes à preparação com maiores concentrações de antigénio. O que este estudo 

revelou é que as reações positivas ocorreram em aproximadamente uma terça parte dos animais 

normais e dos atópicos, o que significa que não existiu uma diferença significativa da incidência 

de reações positivas entre os cães normais, e os atópicos mesmo comparando qualquer das outras 

concentrações inoculadas. O mesmo ocorreu com o D. farinae em que a presença de IgE foi tão 

comum em cães normais, como em cães com dermatite atópica. 

As glicoproteínas do ácaro do pó Dermatophagoides spp. encontram-se frequentemente 

implicadas como o alergénio mais comum nos cães com dermatite atópica. As medidas para o 

seu controlo são aliciantes em teoria, mas difíceis na prática, sendo um pouco controversas no 

que diz respeito à efetividade desse controlo. O controlo de pulgas, um ano antes, tem demons-

trado uma redução, estatisticamente significativa, na redução dos níveis de alergénios dos ácaros 

nas carpetes da sala de estar com cães atópicos. É conhecido o benefício do uso de um spray de 

benzil benzoato na redução dos sinais clínicos da dermatite atópica. Muitos produtos de uso na 

casa ou no animal sem benzoil benzoato, estão comercializados, com o objetivo de reduzir os 

níveis de alergénios. Contudo, não existem, até agora evidências que estes produtos sejam efica-

zes e providenciem benefícios clínicos nos animais atópicos.
66,69

 

  Como referido acima, a pele e ouvidos dos cães com dermatite atópica pode ser infetada 

ou colonizada por espécies de Staphylococos spp. ou Malassezia spp., sendo a citologia superfi-

cial útil para a confirmação.
12

 
 
A decisão do tratamento antimicrobiano, com base, unicamente na 

quantidade de microrganismos é incorreto pois, fatores, como a virulência dos microrganismos e 

resposta do hospedeiro, desempenham um papel importante no desenvolvimento dos sinais clíni-

cos.
69 

 

 A piodermatite profunda e muitas vezes a superficial, devem ter um tratamento antibióti-

co por via oral que se estenda por várias semanas. Este antibiótico deve apresentar uma boa dis-
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tribuição cutânea e que seja, preferencialmente, bactericida e ativo frente a Staphylococcus 

intermedius.
36 

Alguns antibióticos de primeira escolha são a cefalaxina, clindamicina ou amoxi-

cilina e ácido clavulânico. As fluoroquinolonas como o orbifloxacino, são um exemplo de ant i-

bióticos, que devem ser utilizados, com alguma restrição para não perderem a sua eficácia, e, 

portanto, reservados para situações em que a primeira resposta não é eficaz em casos como: pio-

dermatite profunda, otite crónica com infeção do ouvido médio, citologias positivas a bacilos, 

piodermatites superficiais resistentes, e em provas de sensibilidade bacteriana. A seleção do anti-

biótico deve ter em conta o tipo de infeção (profunda ou superficial), outras condições concor-

rentes, eficácia segurança, disponibilidade no mercado e o custo. Normalmente, o ketoconazol na 

dermatite por Malassezia spp. apresenta uma boa eficácia, mas um cuidadoso seguimento deverá 

ser efetuado.
34 

 

 A otite externa pode incluir a inflamação do conduto auditivo exterior e o pavilhão auri-

cular. Devido às infeções secundárias (bactérias ou leveduras), a persistência de fatores como a 

hiperplasia da epiderme e a secreção das glândulas sebáceas e apócrinas, levam a uma cronicida-

de do processo com alopécias, liquenificação e crostas. Nestes casos, existem, no mercado, 

vários produtos de limpeza auricular que devem ser usados 2 a 3 vezes por semana, assim como 

antibióticos tópicos (pois por via sistémica não são muito eficazes), antifúngicos e corticosteroi-

des. Nos casos de otite supurativa ou caso se observem bacilos no esfregaço, a escolha do trata-

mento deve ser com base no cultivo. Os corticosteroides diminuem o prurido, dor, reação prolife-

rativa e a secreção de cerúmen e os antibióticos controlam a infeção.
12,80

  

A eficácia da marbofloxacina, clotrimazol, dexametasona foi testada 
80

 no tratamento da 

otite externa aguda, assim como a eficácia da polimixina B, miconazol e prednisolona, durante 

um mínimo de 7 dias. Os resultados de eficácia foram similares sendo a primeira combinação, 

ligeiramente, superior no controlo da dor, redução do exsudado purulento e mau odor. Ambos 

foram eficazes e bem tolerados.  

 Sabe-se que alguns cães atópicos desenvolvem uma hipersensibilidade, mediada por IgE 

a Malassezia spp. ou Staphylococcus spp., mas as revelações clínicas desta evidência permane-

cem desconhecidas. Alguns dermatologistas documentam, antecipadamente, hipersensibilidade a 

Malassezia spp. com a realização do teste intradérmico ou pela serologia IgE. Embora haja oca-

sionalmente reações positivas, estas revelações clínicas não são, atualmente, conhecidas, e por-
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tanto a inclusão destes alergénios nos protocolos de imunoterapia, não pode ser recomenda-

da.
50,69

    

Um estudo realizado por Fazakerley et al. (2009) 
24

 comparou a colonização de estafilo-

cocos em 43 cães saudáveis e 24 atópicos. De todas as recolhas obtidas: mucosa nasal, ouvido, 

períneo e lesões, possivelmente, infetadas, foram observadas diferenças mas, só o ouvido 

demonstrou ser o único lugar colonizado com diferenças significativas de S. intermedius entre os 

dois grupos. Existiram S. intermedius em todas as lesões de cães atópicos. Um número significa-

tivamente, menor de cães estava colonizado com S. aureus e não havia diferenças significativas 

entre atópicos e saudáveis, sendo interessante, que não foram recolhidos S. aureus de nenhumas 

das lesões de animais atópicos. Estes resultados reforçam a ideia de que o S. intermedius é mais 

prevalente. 

Como já acima referido, as infeções por Staphylococcus spp. ou Malassezia spp., contri-

buem para a severidade da dermatite atópica com foliculites ou piodermatites bacterianas. Por 

esta razão, os clínicos devem ser preparados para utilizar uma estratégia de 5 passos, que revela a 

importância destes microrganismos na doença: identificar as lesões de pele; a presença de 

microrganismos nessas lesões; implementação de uma intervenção específica; confirmação cito-

lógica do desaparecimento dos microrganismos das antigas áreas lesionadas; documentar a redu-

ção ou desaparecimento das lesões de pele.
 
A prescrição sistemática de antibióticos ou antifúngi-

cos não está recomendada, porque o uso excessivo destes fármacos tem aumentado a resistência 

dos microrganismos a estes. A recomendação intermitente destes fármacos deve ser considerada 

uma exceção, só utilizada em casos de infeções recorrentes onde não possam ser utilizadas outras 

medidas.
59

 Fatores como o stresse, ou a baixa humidade contribuem para a severidade dos sinais 

clínicos desta doença nos humanos. Até ao momento, ainda existem insuficientes evidências da 

influência destes fatores na dermatite atópica canina.
69

 

    Os champôs veterinários, ao contrário dos champôs humanos, estão desenhados especifi-

camente para as diferenças anatómicas e fisiológicas dos animais de companhia e para as suas 

doenças específicas. São, por isso, elaborados com características e componentes muito específi-

cos, assim como o pH e agentes de limpeza adaptados. Os cuidados e higiene devem passar por 

um banho semanal, com um champô suave e não irritante, com água morna, que tem um direto 

efeito calmante sobre a pele, remove os detritos, alergénios, microrganismos e hidrata a pele. 
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Não existem evidências da superioridade de nenhum champô ou protocolo em relação a outro. Se 

o animal apresenta escamas ou gordura, os champôs indicados são anti-seborreicos (enxofre, 

bissulfureto de selénio, peróxido de benzoílo, gluconato de zinco), e se está associada a infeção 

os champôs indicados, são os antisséticos (clorohexidina, peróxido de benzoílo, lactato de etilo). 

A tolerância local e eficácia são parâmetros fundamentais para os laboratórios que os produzem. 

Os proprietários devem alertar para alguma exacerbação dos sinais clínicos após o banho, pois 

alguns champôs deixam a pele mais seca e irritativa, devendo ser alterados, ou, até mesmo, a 

recomendação de alguns hidratantes podem aliviar um pouco a pele seca após o banho.
14,69

 

 Os ácidos gordos essenciais (polinsaturados) na dieta como o ácido eicosapentanoico 

(ómega 3) e o ácido gama linoleico (ómega-6), normalmente, resultam na melhoria da qualidade 

e brilho da pele, assim como diminuição da reação inflamatória e prurido.
60

 O ácido linoleico 

está descrito como um potencial corretor da anormal perda de água trans-epidérmica e existem 

estudos que revelam que no soro de cães atópicos a sua quantidade é significativamente inferior 

ao de cães saudáveis. Foram testadas dietas ricas em ácidos gordos essenciais de várias marcas 

do mercado, para avaliar a melhoria na qualidade da pelagem de cães com dermatite atópica, e 

contudo nem todas apresentaram efetivas melhorias. Até este momento não há evidências da 

superioridade de nenhuma combinação, dosagem ou formulação (dietas enriquecidas) de ácidos 

gordos essenciais no aumento da qualidade da pele e pelo dos cães na dermatite atópica. (nor-

malmente as dietas providenciam maiores quantidades de ácidos gordos essenciais, que os 

suplementos orais).
69

 As doses são variáveis e empíricas e os efeitos podem tardar até dois meses 

a serem visíveis. Os efeitos secundários só surgem na forma de diarreia ou halitose, quando são 

administradas elevadas doses. Por fim, o limitado grau de melhoria nos sinais clínicos faz com 

que a suplementação ou dietas com ácidos gordos essenciais não seja recomendável como terapia 

isolada na DAC.
16

 

 A mudança de dieta pode ser uma medida terapêutica adicional utilizada, para controlar o 

prurido, a extensão e severidade (CADESI-03) da dermatite atópica canina.
35

 Estudos, com die-

tas comerciais, revelaram que cães com reações alimentares adversas obtiveram uma redução ou 

eliminação dos sinais clínicos, após a contínua ingestão destas dietas e que existe uma tendência 

à redução, mas não eliminação, do efeito imunológico do alergénio. Isto significa que se houver 

nova exposição ao alergénio, voltarão os sinais clínicos. Quando as dietas são só, parcialmente, 

hidrolisadas a alimentos, a que os cães são sensíveis uma proporção variável destes, podem pio-
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rar os sinais clínicos.
68

 O benefício das dietas hidrolisadas deve ser considerado em relação ao 

elevado custo destas. Os riscos dos efeitos secundários associados a estas dietas (como a redução 

do apetite ou de problemas gastrointestinais) são muito baixos.  

As formulações lipídicas tópicas (óleos essenciais ou complexas misturas lipídicas) com 

ácidos gordos essenciais têm, até ao momento, insuficientes evidências, que suportem a ideia de 

melhorias na qualidade da pelagem.
69

 Recentemente, foi relatado que uma mistura lipídica como 

um champô com ácido linoleico 
14

, mono-oligossacáridos, vitamina E, e piroctona olamina, em 

associação a uma loção à base também de mono-oligossacáridos, ácido linoleico, vitamina E e 

quitosana, tem ajudado a restaurar as anomalias ultraestruturais lipídicas num pequeno número 

de cães com dermatite atópica, mas a recomendação do seu uso tem de esperar que seja demons-

trado o custo efetivo e os relevantes benefícios clínicos. Um estudo revelou que 48% dos cães 

tratados com o champô e a loção reduziu para metade os sinais clínicos em três semanas.
12

 

 Alguns suplementos nutricionais (pantotenato, colina, nicotidamida, histidina e inositol) 

têm revelado um aumento na produção de ceramida (in vitro) e diminuição da perda de água 

transepidérmica. Estudos adicionais são necessários, para confirmar os benefícios destes suple-

mentos.
69

 

 Os glucocorticoides têm um grande efeito anti-prurítico e anti-inflamatório, atuando em 

quase todas as fases inflamatórias e imunológicas. O seu efeito pode ser muito variável, podendo 

um paciente responder de diferentes formas a diferentes glucocorticoides ou de diferentes formas 

a um único glucocorticoide. Há que referir que o seu efeito tende a diminuir com o passar do 

tempo e, por isso, são depois necessárias doses mais elevadas e a sua apresentação pode ser tópi-

ca ou sistémica.
12 

Para a redução do prurido e lesões de pele estão indicados, com alta eficácia 

glucocorticoides tópicos, em spray como o acetato de hidrocortisona a 0,0584% uma vez ao dia, 

inicialmente. Depois os clínicos devem adaptar a frequência e duração, consoante os sinais clíni-

cos. Estas formulações estão mais adequadas ao uso focal ou multifocal em durações relativa-

mente curtas, inferiores a 2 meses. Mesmo não testadas outras formulações de glucocorticoides 

tópicos, podem também promover benefícios clínicos, dependendo a sua eficácia e efeitos da sua 

potência e duração. Os efeitos adversos, normalmente, como a atrofia cutânea estão associados 

ao uso prolongado nas áreas de aplicação.
7,67
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Tacrolimus, um inibidor da calcineurina, em pomada a 0,1%, parece ser uma alternativa 

segura como tratamento de cães atópicos especialmente em casos de lesões localizadas. Esta 

concentração, duas vezes por dia, durante uma semana, pode ser considerada uma boa alternati-

va.
12,57,69

 

O estudo realizado por Marsella et al. (2004) 
57

 revelou que o tacrolimus 0,1% reduz sig-

nificativamente os sintomas quer para os proprietários, quer para os investigadores em tratamen-

tos de quatro semanas. Foram detetadas concentrações deste fármaco no sangue dos animais tra-

tados, mas por baixo do nível tóxico, onde em nenhum dos cães foi registado qualquer efeito 

secundário.  

Depois de identificados e eliminados os outros fatores, os glucocorticoides ou ciclospori-

na por via oral são opções muito válidas, especialmente em cães com dermatite atópica generali-

zada.
16 

Como já referido, os glucocorticoides orais, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, 

devem começar com doses aproximadas de 0,5 mg/kg uma ou duas vezes diária, até há remissão 

dos sinais clínicos. A dose e frequência devem diminuir, gradualmente, e ajustar-se até à dose 

mínima efetiva, necessária para manter uma boa qualidade de vida, controlo dos sinais clínicos e 

com os mínimos efeitos secundários possíveis.
69 

Os efeitos secundários podem incluir poliúria, 

polidipsia, polifagia, hepatomegália, inibição do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, alopécia (sín-

drome de Chusing iatrogénico), imunossupressão que podem resultar em piodermatites, demodi-

cose, dermatofitose, predisposição para infeções do trato urinário, e estão proporcionalmente 

associados à dosagem e duração de administração.
12

 Há que alertar os proprietários destes efeitos 

secundários e que nunca podem tomar a liberdade de alterar a dosagem ou frequência. Os gluco-

corticoides injetáveis não estão também recomendados pelos efeitos secundários e devido à sua 

eliminação errática (não se pode garantir a sua absorção numa dose constante).  

Para tentar diminuir os efeitos dos esteroides, novas combinações de fármacos têm surgi-

do, entre as quais o antihistamínico trimeprazina com a prednisolona, tem um efeito anti-

prurítico superior a cada um dos fármacos isoladamente. Igualmente, a administração de um 

suplemento de ácidos gordos essenciais, permite a redução significativa da dose de prednisolona 

para controlar o prurido de cães atópicos. Por fim, um suplemento de ervas da medicina tradicio-

nal chinesa reduz, significativamente, a dose de metilprednisolona no tratamento moderado a 

grave da dermatite atópica canina. O suplemento de ervas chinês inclui dez tipos de plantas que 
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atuam inibindo a interleucina IL-4, mediante a indução da baixa afinidade do recetor IgE nas 

células mononucleares.
12,25,69,70,81

 

Num estudo realizado por Ferguson et al. (2006) 
25

 utilizaram-se três destas plantas 

(Rehmannia glutinosa, Paeonia lactiflora e Glycyrrhiza uralensis) num extrato PYM00217, para 

a redução do prurido e eritema na dermatite atópica canina. Foram excluídos do estudo cães tra-

tados com antibióticos orais, na última semana, anti-histamínicos nas últimas duas senamas, glu-

cocorticoides tópicos/orais ou ciclosporina nas últimas quatro semanas, e corticosteroides paren-

terais, ácidos gordos essenciais e imunoterapia nos últimos 56 dias. Controlo de pulgas, limpeza 

de ouvidos ou champôs foram permitidos. Várias doses foram testadas sendo a 200mg/kg/dia 

significativa na redução do CADESI com uma percentagem de 23%. Os efeitos adversos foram 

mínimos apenas com diarreia e flatulência num número mínimo de cães. 

Outras preparações de Actinidia arguta, neste caso da medicina tradicional Asiática, têm 

demonstrado a diminuição dos sinais clínicos de atopia em medicina humana, sem efeitos adver-

sos documentados. Como uso na dermatite atópica canina, um estudo realizado por Marsella et 

al. (2010) 
56 

conclui que este é benéfico, avaliando as lesões com CADESI, como terapia adicio-

nal, num uso prolongado, neste caso com prednisolona.  

A suplementação de ácidos gordos essenciais por via oral para limitar o uso dos esteroi-

des, não é imediata.
 24 

Um estudo, realizado por Olivry et al. (2010) 
70

, revelou que esta suple-

mentação pode reduzir o uso da prednisolona, até aproximadamente metade. Isto revela a impor-

tância da suplementação com ácidos gordos essenciais devido aos riscos a médio e longo prazo, 

que esta classe de fármacos (esteroides) comporta na saúde do paciente.
70,81

 

  A ciclosporina, um inibidor da calcineurina 
12

, tem demonstrado ser um dos fármacos de 

eleição no tratamento da atopia. Esta molécula atua sobre muitas células, mas a sua principal 

ação terapêutica é sobre os linfócitos T. A absorção é mais lenta na presença de comida, por isso 

esta deve ser recomendada 2 horas antes ou depois da refeição. A sua metabolização passa pelo 

fígado e intestino, estando o citocromo P450 implicado no seu metabolismo e a sua eliminação é 

biliar com mínima excreção renal. Deve ser iniciada com uma dose inicial de 5mg/kg por dia, até 

alcançar um decréscimo satisfatório da severidade dos sinais clínicos, sendo que uma grande 

percentagem (até 90%) só apresenta um prurido mínimo, após as primeiras semanas (4 a 12 

semanas) de tratamento. A dose deve ser ajustada, dependendo de caso para caso, podendo 
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duplicar-se os intervalos de administração, ou reduzir para metade a dose diária. Se a redução 

dos sinais chegar aos 75%, a administração pode ser reduzida para duas vezes semanais, ou pode 

reduzir-se a dose diária inicial em 75%. Os resultados clínicos satisfatórios não são esperados 

antes das 4 a 6 semanas após o início da terapia, e consequentemente o ajustamento da dose não 

pode ser realizado antes deste espaço de tempo. Para potenciar a ciclosporina e obter resultados 

mais rápidos, está descrita a administração de uma baixa dose de corticosteroides, durante as 2 

semanas iniciais. Alguns dos animais, ao fim de alguns meses, poderão não necessitar do trata-

mento continuado para controlo dos sinais clínicos. Vómitos, fezes moles ou diarreias são os 

efeitos adversos, mais frequentemente observados, e estão mais associados ao início do tratamen-

to com ciclosporina.
 12,26,69,78,90

 

Alguns estudos revelaram 
26, 78,90 

efeitos, altamente, significativos da ciclosporina no tra-

tamento da dermatite atópica, assim como dos glucocorticoides, devendo em caso de escolha 

avaliar os efeitos adversos e custos de cada. Quando, por alguma razão, à terapia se associa o 

ketoconazol, como este inibe o citocromo P450 responsável pela metabolização da ciclosporina, 

os pacientes só necessitam de metade da dose de ciclosporina.  

Um estudo realizado por Radowicz et al. (2005) 
78

 revelou que a maioria dos proprietá-

rios não observou reações adversas durante o tratamento (78%), e que 71% estavam satisfeitos 

com o uso da ciclosporina. 

As administrações orais a longo prazo destes fármacos, especialmente com elevadas 

doses, devem ser bem monitorizadas devido ao risco de imuno-supressão, com um elevado risco 

de favorecer infeções oportunistas.
69

 

Na patogenia controversa da atopia, tem sido relatados baixos níveis de interferão gama 

nas células mononucleares do sangue periférico. Há evidências da eficácia do tratamento com 

gama interferões recombinantes caninos nos cães com dermatite atópica. Um estudo Yasukawa 

et al. (2010) 
98

, que comparou a dose de 2.000, 5.000 ou 10.000 U.I./kg s.c. 3 vezes por semana 

durante 4 semanas e depois, uma vez por semana outras quatro semanas, revelou que a dose 

menor é menos efetiva e que as outras duas são ambas efetivas e muito comparáveis com bons 

resultados na resolução do prurido, eritema e alopécia. 

Os efeitos secundários parecem ser mínimos. O interferão ómega recombinante felino 

pode ter alguma eficácia no tratamento da dermatite atópica canina em doses de 1 para 5 milhões 
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de unidades em função do peso, administrado nos dias 0, 3, 7, 14, 21, 35, 60 e depois a cada 

mês.
13 

Os anti-histamínicos H1 têm alguma utilidade como opção terapêutica, enquanto os H2 

não demonstram eficácia. Os resultados obtidos rondam os 20 a 30% de eficácia. Para além dis-

so, um estudo realizado por Dell et al. (2012) 
16

 revelou que os proprietários acreditam que este 

pode ser útil num tratamento múltiplo (e não como monoterapia). Esta baixa eficácia dos anti-

histamínicos pode estar associada à falta de relevância da histamina ou dos seus recetores nas 

lesões crónicas da dermatite atópica canina, ou como alternativa a falta de benefícios clínicos, 

pode ainda ser devida a dosagens, frequências de administração ou tipo de fármaco incorretos 

(como exemplo de um anti-histamínico de tipo 1: a Clemastina que foi usada durante duas déca-

das, e que, recentemente, foi demonstrado que não está biodisponível e que não há efeito por via 

oral em cães). Até ao momento, os anti-histamínicos com efeitos demonstrados são: hidroxizina 

a 2mg/kg a cada 12h, e cetirizina 0,5 a 1 mg/kg a cada 24h. Estes fármacos devem ser usados de 

uma forma preventiva, todos os dias, com a dose recomendada, para que os recetores H1 estejam 

sempre inativados (antes da histamina ser libertada numa reação alérgica), estando mais indica-

dos em lesões ou prurido suave. A sedação está descrita, como um efeito secundário dos anti-

histamínicos tipo 1, e pode ser útil/opção no tratamento de cães com prurido associado a distúr-

bios de sono. Contudo, a difenidramina apresenta um limitado potencial de sedação em cães. 

Alguns estudos referem o controlo de casos com o efeito sinérgico entre os ácidos gordos essen-

ciais e os anti-histamínicos, incluindo aqueles casos em que administrados, separadamente, não 

controlavam a situação.
12,50,69,98

 

Um inibidor seletivo da tirosina quinase capaz de diminuir as funções do mastócito foi 

testado, por Cadot et al. (2011) 
80  

no tratamento da dermatite atópica canina. O masitinib, a uma 

dose de 12,5mg/kg/dia, durante 12 semanas, obteve bons resultados, incluindo cães resistentes a 

corticosteroides e ciclosporina. A redução do prurido em animais severamente pruríticos foi boa 

de 46% face a 26% no grupo de controlo, e 65% dos donos classificaram o fármaco como bom a 

excelente face a 35% do grupo controlo. No final, 63% dos donos atribuíram uma eficácia de boa 

a excelente ao fármaco contra 35% do grupo de controlo. A interrupção do tratamento foi, prin-

cipalmente, devido aos efeitos adversos (13,2% apresentaram efeitos adversos severos) ou falta 

de eficácia do mesmo. Os efeitos são o risco de perda de proteínas, mas o controlo da albumina e 

da proteinúria permitiu a interrupção do tratamento antes da sintomatologia. Para concluir, o 
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masitinib é eficaz no tratamento da dermatite atópica e em casos refratários, mas no caso de ser 

utilizado, o paciente deve ser regularmente monitorizado devido aos efeitos secundários e se 

necessário proceder-se à interrupção precoce do tratamento.     

 O misoprostol (5ug/kg p.o. 3 vezes ao dia), um análogo da prostaglandina, e pentoxifilina 

(10mg/kg p.o. cada 12h quatro semanas), um inibidor da fosfodiesterase, têm demonstrado 

algumas evidências da eficácia antialérgica e na redução do prurido e lesões.
12,50

 Devido aos 

benefícios não muito expressivos, aos elevados custos e efeitos secundários, estes fármacos não 

se encontram na primeira linha no tratamento da dermatite atópica canina. Num estudo de Hor-

vath-Ungerboeck (2009)
 42

,
 
em que se avaliou a eficácia da tepoxalina, molécula inibidora da 5-

lipoxigenase, as limitadas melhorias nas lesões de pele e do prurido, durante o teste sugerem que 

estes fármacos não são muito vantajosos no tratamento dos cães com dermatite atópica. 

 A fluoxetina, um antidepressivo tricíclico, que inibe a captura da serotonina e amitriptili-

na com ação anti H1de eficácia moderada, apresenta eficácias comparáveis aos melhores anti-

histamínicos, de cerca de 20 a 30%.
12

 

 Outras alternativas não devem ser usadas devido à sua muito baixa ou completa falta de 

eficácia como: inibidores dos leucotrienos, dextrometorfano e capsaicina.
12,69

 

 Com tudo isto, estratégias de maneio são essenciais para prevenir os fatores de risco. 

Estas podem ser divididas em:  

 Evitar o contato com os alergénios;   

 Controlo de pulgas; 

 Controlo de infeções secundárias; 

 Banhos (efeitos de limpeza, proteção, hidratação);  

 Tratamento específico (imunoterapia alergénio-específica) ou não específico (fármacos).     

Os fármacos devem ser usados com base nas suas eficácias e sinergias com outros fárma-

cos, tentando considerar os benefícios para o animal, os efeitos adversos e o custo. Os anti-

histamínicos, suplementos e outros imunomoduladores, mesmo que com eficácia individual mui-

to moderada, podem ser úteis no tratamento e prevenção desta doença. No entanto, a combinação 

dos anti-inflamatórios não esteroides e glucocorticoides, deve ser evitada, para além de tudo, 

também devido ao risco de ulceração gástrica ou duodenal.
69
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 A imunoterapia alergénio-específica está considerada, até ao momento, como o único 

tratamento, que induz uma verdadeira remissão clínica da dermatite atópica. Faz parte do trata-

mento e, por outro lado, funciona como preventiva, onde a administração gradual da quantidade 

de alergénios é usada para a melhoria dos sintomas numa futura exposição aos alergénios a que o 

animal é sensível.
16

 A administração subcutânea ou sublingual têm-se demonstrado efetivas e 

seguras, quando os testes intradérmicos ou serológicos são capazes de identificar os alergénios 

responsáveis pela doença. São úteis nos casos em que o contacto com os alergénios é impossível 

de evitar (não é barata e é necessário tempo da parte dos proprietários), em casos onde os efeitos 

secundários de outras terapias são inaceitáveis e são uma alternativa, quando falha a terapia com 

anti-inflamatórios, mesmo em cães com a doença sazonal de curta duração. É a única intervenção 

que previne a doença e altera a sua evolução a longo prazo. Só ao fim de 6 meses a um ano, se 

pode avaliar a eficácia da imunoterapia, sendo que a melhoria dos sinais clínicos ou a diminuição 

das doses de anti-inflamatórios/anti-pruríticos, se observa em 50 a 80% dos cães com dermatite 

atópica.
12,69

 

 O estudo realizado por Dell et al. (2012) 
16 

revelou ainda que 23% dos proprietários indi-

caram que o tratamento com a imunoterapia resolveu definitivamente a atopia, 36% indicou que 

a eficácia era muito/extremamente efetiva, enquanto 41% dos proprietários a declarou como um 

tratamento não efetivo. 

Todos os fatores (como os melhores protocolos e provas para aquela situação, riscos, cus-

tos, e efeitos secundários) devem ser considerados na presença do proprietário, para que perceba 

a importância de todos os passos e, para assim, a sua colaboração levar ao sucesso. 

 Cada caso é um caso, por isso, todos devem ser considerados individualmente, devendo o 

tratamento englobar uma terapia combinada, para fazer face às complicações secundárias, sem 

esquecer as medidas para evitar o contacto com o alergénio, imunoterapia e terapia sintomática. 

Esta é a chave para melhor lidar com esta afeção.
12
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Resumo 

O objetivo do presente trabalho foi caraterizar as espécies, raças e variedades de animais que se apresen-

taram à consulta dermatológica, numa zona rural da região de Vigo e relacioná-los com as diferentes afe-

ções de origem imunomediada, bacteriana, parasitária, fúngica e neoplásica. Foram analisados os registos 

clínicos de um centro de atendimento médico-veterinário, entre 26 de dezembro de 2011 e 01 de outubro 

de 2012. Foram observados 263 casos, dos quais 91,2% eram de canídeos, 8,0% de felídeos e 0,8% 

(P<0,001) de outras espécies (leporídeos e mustelídeos). O Pastor alemão (12,5%; 30/240), o Boxer 

(8,8%; 21/240), o Bulldog francês (8,3%; 20/240) e o Yorkshire terrier (7,5%; 18/240) foram as raças 

predominantes. Os cães de raça indeterminada  representaram 10% (23/240), enquanto que o conjunto de 

outras raças 53,3% (128/240; P<0,001) do total da população em estudo. A idade média foi de 5,5±2,4 

anos. As doenças imunomediadas representaram 32% das ocorrências, seguidas das de origem bacteriana 

com 21%. Já as afeções de origem parasitária, fúngica e neoplásica representam aproximadamente, cada 

uma, 10% do total de doenças. As doenças com mais de 5% de incidência foram a atopia (16,7%; 

40/240), as piodermatites (16,3%; 39/240), a DAPP (14,6%; 35/240), as afeções por Malassezia sp. 

(10,0%; 24/240) e a demodicoce (6,7%; 16/240; P<0,05). Exceto a maior idade dos cães afetados por 

neoplasias (7,1±0,5 anos), relativamente às de origem parasitária (3,9±0,5
 
anos; P<0,01), não foram 

observadas quaisquer outras diferenças entre as restantes variáveis. Novos estudos são necessários, com 

uma maior amostra da população canina, de forma a evidenciar fatores de risco de algumas destas doen-

ças mais frequentes, na região em questão. 

 

 

5.1- Introdução 

As alterações patológicas do tegumento são variadas e afetam todas as espécies animais. 

O diagnóstico e maneio das doenças cutâneas têm representado uma grande componente da prá-

tica clínica, principalmente em animais de companhia.
49

 

As consultas da especialidade de dermatologia, em pequenos animais, representam uma 

componente significativa (entre 25 a 30%) do total de consultas veterinárias, merecendo, cada 
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vez mais, maior destaque na prática clinica diária. Esta área é objeto de estudos constantes devi-

do, não somente à sua frequência, mas também devido à relação de proximidade crescente entre 

animais e humanos, principalmente em doenças de foro alérgico.
37,89

 

Nas últimas décadas a dermatologia veterinária tem tido uma grande expansão devido ao 

descobrimento de novas afeções, que têm sido acompanhadas por um maior conhecimento dos 

processos, que estão na sua origem, assim como o estudo dos tratamentos, que se devem reali-

zar.
18,85

 

Por outro lado, algumas das doenças tem ganho uma maior incidência nos últimos tempos 

devido à criação irracional de cães, onde a consanguinidade faz despoletar genes responsáveis 

por muitas doenças atuais, e onde a reprodução consciente de animais afetados, como exemplo a 

atopia em bulldogs, é uma prática comum e infelizmente cada vez mais banalizada.
75

 

Outro aspeto da importância da dermatologia é o facto da pele ser o maior órgão e consti-

tuir o limite anatómico entre o animal e o meio ambiente e poder refletir outros processos pato-

lógicos em órgãos internos. A manutenção da sua integridade e vitalidade é imprescindível, 

atendendo as variadas funções que desempenha.
 18,49,85

 

Como referimos em partes anteriores da presente dissertação, existem numerosos fatores 

de risco para afeções específicas do foro dermatológico. Para proceder ao levantamento desses 

fatores em dada região, é necessário caraterizar, previamente, tanto a população animal em cau-

sa, como a prevalência destas afeções específicas. 

O presente trabalho teve como objetivo principal caraterizar as espécies, raças e varieda-

des de animais, que se apresentaram à consulta dermatológica, assim como a prevalência das 

diferentes afeções em dermatologia, num centro de atendimento veterinário de referência em 

Vigo. 

 

5.2- Material e métodos 

5.2.1- Registos clínicos  

Foram analisados os registos clínicos de todos os casos referentes à especialidade de 

dermatologia que deram entrada na Clinica Veterinária Beade (Vigo-Espanha), entre 26 de 

dezembro de 2011 e 01 de outubro de 2012. Destas fichas clínicas, foram tidas em consideração, 

como variáveis qualitativas, a data de entrada do animal no centro de atendimento veterinário, a 
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sua referenciação por colega veterinário, a espécie, a raça, a idade, a cor da pelagem, a castração 

e o diagnóstico definitivo. 

5.2.2- Classificação das variáveis qualitativas  

Quando foi observada a ocorrência de doenças associadas, o diagnóstico definitivo foi 

classificado em doença principal e doença secundária. A doença principal foi definida de acordo 

com a sua maior duração, maior exuberância, ou ainda, a considerada pelo clínico como de 

importância preponderante. 

Estas doenças foram ainda classificadas de acordo com a origem da doença principal em 

5 categorias: imunomediada, parasitária, fúngica, bacteriana e outras/várias. As 4 primeiras cate-

gorias foram consideradas de acordo com as classificações classicamente assumidas na literatura 

científica tais como as referidas por Scott et al. (2002)
 85

.
 
Na categoria “outras/várias” incluíram-

se as afeções de natureza traumática, hormonal (hipotiroidismo), entre outras afeções que não 

correspondiam às categorias anteriores e ainda as de origem múltipla em que não foi possível 

identificar a doença primária e/ou as secundárias. 

 

5.2.3- Análise estatística 

Na análise das percentagens, foi utilizado o teste do qui-quadrado, sempre que o nº de 

casos esperados em cada grupo fosse superior a 5. 

Para a comparação das médias de idade, foi utilizada a ANOVA. A variância é apresenta-

da sob forma de desvio padrão da média. Os resultados são apresentados para uma probabilidade 

ocorrência com um nível de confiança de 95%. Foi usado o programa estatístico JMP 7 (SAS, 

2004) 
83

. 

 

5.3. Resultados 

Dos 263 casos observados, 

91,2% (240/263) foram respeitantes a 

canídeos, 8,0% (21/263) a felídeos, 

0,4% (1/263) a leporídeos e 0,4% 

(1/263) a mustelídeos (Fig. 22). Destes 

casos, 85,2% (224/263) foram prove-

nientes do público em geral e 14,8% 

Canídeos 
91,2% 

Felídeos 
8,0% 

Leporídeos 
0,4% 

Mustelídeos 
0,4% 

Figura 22- Distribuição percentual, por espécie, dos casos 

clínicos da especialidade de dermatologia, observados entre 

26 de dezembro de 2011 e 01 de outubro de 2012, na clinica 

Beade. 
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(39/263; P<0,001) referenciados por outros colegas veterinários. Dos casos referenciados, 97,4% 

(38/39) foram canídeos e 2,6% (1/39; P<0,001) felídeos. Não existiram diferenças significativas 

entre a percentagem relativa à totalidade da população dos cães (84,2%; 202/240) e a percenta-

gem relativa à totalidade da população dos gatos (95,2%; 20/21; P>0,05) provenientes do público 

em geral. 

Foi observado que 29% (11/38) dos cães referenciados sofriam de atopia, 15,8% (6/38) 

de piodermatite e os restantes 55,3% (21/38; P=0,001) de outras doenças. 

No caso do coelho da raça Angora, observou-se Cheyletiose e no caso do furão um pro-

blema de Hiperestrogenismo. 

 

5.3.1. A população canina 

As raças de cães que, predominantemente (P<0,001), apareceram à consulta, quando 

comparadas com as raças, incluindo o grupo dos animais de raça indeterminada (cruzados e 

outros) dos restantes animais (Fig. 23) foram: o Pastor alemão (12,5%; 30/240), o Boxer (8,8%; 

21/240), o Bulldog francês (8,3%; 20/240) e o Yorkshire terrier (7,5%; 18/240), os animais de 

raça indeterminada (10%; 23/240) e o conjunto das outras raças (53,3%; 128/240) 

 

20% 
(43/240) 

13% 
(30/240) 

10% 
(23/240) 9% 

(21/240) 
8% 

(20/240) 

8% 
(18/240) 3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 
3% 

2% 2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

Outras raças ou 
variedades* 

Pastor alemão 

Raça indeterminada 

Boxer 

Bulldog francês 

Yorkshire terrier 

Bull terrier 

Bulldog Inglês 

Labrador retriever 

* Outras raças ou variedades: 

 

American staffordshire terrier (1); Bichón Maltes (1); 

Caniche toy (1); Cão de água português (1); Carlino (1);  

Cocker Spaniel (2); Cocker spaniel americano (2); Collie 

(1); Dálmata (2); Doberman (2); Dogo argentino (2); Dogo 

de burdeos  (1); Fila brasileiro (1); Lhapsa apso (1); Mastin  

(1); Papillón (1); Pastor belga tervueren (2); Pastor de brie 

(1); Pincher enano (2); Pitt bull (2); Podengo (2); Pointer 

(1); São Bernardo (1); Scottish terrier (2); Setter inglês (2); 

Staffordshire americano (1); Staffordshire terrier (1); Teckel 

(2);  Terra Nova (2); Weimaraner (1). 
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Fig. 23- Distribuição percentual das raças e variedades da população canina com problemas dermatológicos 

. 

As idades dos cães admitidos à consulta variaram entre os 4 meses (Pincher) e os 16 anos 

(2 Cocker spaniel ingleses e 1 Beagle). A idade média global foi de 5,5±2,4 anos. Se conside-

rarmos os percentis, verificamos que os animais, até 1 ano representavam 10%, até 2,4 anos - 

25%, até 5,0 anos – 50%, até 8,3 anos – 75% e até 10,6 anos 90% da totalidade dos casos. 

Foi observado que os animais da raça Cocker spaniel inglês com doenças de origem der-

matológica apresentaram uma idade média superior (10,9±2,2 anos, com amplitude entre os 6,1 e 

os 16 anos; 3 dos 5 casos correspondiam a neoplasias) que o Bulldog francês (3,3±0,4 anos), o 

Golden retriever (4,2±1,2 anos), o Pincher (3,7±1,0 anos), o Sharpei (3,6±1,2 anos) e o Yorkshi-

re terrier (4,8±0,6 anos; P<0,001; Tabela 13). 

Relativamente à distribuição do sexo, 49,4% (118/239) eram fêmeas e 50,6% (121/239; 

P>0,05) eram machos. Para este cálculo, foi retirado um animal, que apresentava sinais fenotípi-

cos de intersexualidade. 

Foi observado que 74,6% (88/118) das fêmeas eram inteiras e 25,4% (30/118) eram ová-

rio-histerectomizadas. Relativamente aos machos, 92,6% (112/121) eram inteiros e 7,4% (9/121) 

castrados. Foram observadas dife-

renças estatisticamente significativas 

(P<0,05) entre as proporções de 

fêmeas (76,5%; 88/118) e machos 

inteiros (92,6%; 112/121; P<0,001). 

Quanto à origem das 240 

principais afeções observadas, 

observou-se que as doenças imuno-

mediadas surgem no pódio com 32% 

das ocorrências, seguidas das de ori-

gem bacterianas (21%; Figura 24). Já 

as afeções de origem parasitária, 

fúngica e neoplásica representam 

somente aproximadamente, cada 

uma, 10% do total de doenças.  

Tabela 13- Comparação da idade média de cada raça de cães 

(com 5 ou mais animais) que se apresentaram à consulta der-

matológica. 

Raça N Idade (anos) 

Boxer 21 5,9±0,7 
a,b

 

Bull terrier 8 4,9±0,9 
a,b

 

Bulldog francês 20 3,3±0,4 
a
 

Bulldog Inglês 8 6,0±0,6 
a,b

 

Cocker spaniel inglês 5 10,9±2,2 
b
 

Golden retriever 6 4,2±1,2 
a
 

Pastor alemão 30 6,2±0,7 
a,b

 

Pincher 6 3,7±1,0 
a
 

Schnauzer miniatura 6 5,1±0,8 
a,b

 

Sharpei 7 3,6±1,2 
a
 

Raça Indeterminada 25 6,3±0,8 
a,b

 

West highland white terrier 6 5,2±1,9 
a,b

 

Yorkshire terrier 18 4,8±0,6 
a
 

Para letras diferentes superiores à linha: P<0,001 
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Figura 24- Distribuição percentual das principais doenças observadas em cães de acordo com a sua origem. 

 

Na tabela 14 estão descriminados os diagnósticos definitivos, assim como as doenças 

concomitantes. 

 

Tabela 14- Resumo descritivo das principais doenças observadas na população canina. 

 

Origem* Afeção Sexo Castração R. Doenças concomitantes 

Im
u

n
o

m
e
d

ia
d

a
 

Atopia (n=40) Macho: 19 Sim: 1; Não: 18  
11 

Piodermatite profunda (n=3); 
DAPP(n=2); 

Dermatite por lambedura acral (n=1); 
Alergia alimentar a frango (n=1); 

Fêmea: 21 Sim: 5; Não: 16 

DAPP 
(n=35) 

Macho: 17 Sim: 1; Não: 16  
3 
 

 
Atopia (n=1); Piodermatite (n=1); 

Foliculite com áreas de furunculose (n=1) Fêmea: 17 
(+1 intersexo) 

Sim:1; Não: 16 

Lúpus discóide 
(n=2) 

Machos Não 0  

B
a
c
te

ri
a
n

a
 

Abcessos 
(n=7) 

Macho: 5 Sim: 0; Não: 5  
2 

 

Fêmea: 2 Sim: 1; Não: 1 

Piodermatite;  
Foliculites e 
furunculoses 

(n=39) 

Macho: 17 Sim: 2; Não: 15  
6 

Atopia (n=1); intertrigo escrotal (n=1); 
Piodermatite (n=3); DAPP (n=4); 

Abcesso inguinal (n=1); fistulas perianias 
(n=1); Atopia (n=1); Furunculose com 

granulomas interdigitais (n=1); 
sarna demodecica generalizada (n=1); 

Abcessos interdigitais (n=1); 

Fêmea: 22 Sim: 6; Não: 16 

Pododermatite 
(n=3) 

Macho: 2 Sim: 1; Não: 1 0  
Intertrigo escrotal (n=1) 

 
Fêmea: 1 Não 

Otites crónicas 
(n=2) 

Macho: 1 Não 0  

Fêmea: 1 Sim 

 

 

Imunomediada
32% ( 77/240) 

Neoplásica  
9% (21/240) 

Parasitária  
11% (27/240) 

Bateriana 
21% (51/240) 

Fúngica 
 10% (25/240) 

Outras/várias 
16% (39/240) 

P<0,001 
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Tabela 14- Resumo descritivo das principais doenças observadas na população canina (continuação). 

 
Origem* Afeção Sexo Castração R. Doenças concomitantes 

F
ú

n
g

ic
a
s
 

Malassezia sp.- 
otite (n=23) e 
pododermatite 

(n=1) 

Macho: 16 Sim: 1; Não: 15  
2 

Acne (n=1); 
Pododermatite EPD, cocos e pmns e 

Atopia (n=1); 
Bacteriana (bacilos) (n=1); 

Cocos (n=2); 
Otodetes (n=1); 

Fêmea: 9 Sim: 1;  Não: 8 

Dermatofitose 
(n=1)   

Machos Sim 1  

P
a
ra

s
it

á
ri

a
 

 
Demodicoce 

(n=16) 

Macho: 6 Sim: 1; Não: 5  
2 

Atopia (n=1); 
Alopécia multifocal com atrofia folicular 

glândulas sebáceas (n=1); 
Papilomatose virica (n=1); 

Piodermatite (n=1); 
Nódulo esplénico histicitico(n=1) 

Fêmea: 10 Sim: 4; Não: 6 

  

Sarna sarcóptica 
(n=3) 

Macho: 2 Não 1  

Fêmea: 1 

Straelensia cyno-
tis  (n=1) 

Fêmea - -  

Otodetes sp.- 
(n=1) 

Fêmea  
Não 

 

0  

Leishmaniose (n=2) Machos 

     

 
N

e
o

p
lá

s
ic

a
 

Mastocitoma 
(n=6) 

Macho: 3 Não 1 Proliferação histiocitica em zona parotí-
dea (n=1); 

Plasmocitoma na orelha (n=1) 
 

Fêmea: 3 Sim: 1;  Não: 2 

Histiocitoma 
(n=5) 

Macho: 2 Sim: 1; Não: 1 1  

Fêmea: 3 Não 

Sarcomas 
Hemagio-; fibro- e 

osteosarcoma 
(n=3) 

Macho: 2 Não 2  
 

Furunculose facial (n=1) Fêmea: 1 Sim 

Adenomas (n=2) e 
adenocarcinomas 

(n=1) 

Macho: 1 Não 0  

Fêmea: 2 Sim: 1 Não: 1 

Epiteliomas (n=2) Macho: 2 Não 0  

Linfoma cutâneo 
(n=1) 

Fêmea Não 0  

O
u

tr
a
s
 /
 V

á
ri

o
s
 

Ulceração (n=1); Dermatite pós-cirurgica (n=1); Dermatite por lambedura acral (n=1); Fistulação gl. Anais 
(n=1); laceração (n=4); Otite por corpo estranho (n=1); Otohematoma (n=1); Pododermatite por ligadura 
(n=1);. Dermatose marginal auricular (n=1); Displasia folicular associada a pêlos pretos; Eczema humido 
e intertrigo MPD (n=1); Eczema húmido (n=2); Acne, foliculite/forunculose bacteriana por MRSP (multire-
sistente) (n=1); Acne, otite bilaretal malassesia, e intertrigo labial (n=1); Angioedema facial (n=2); 
Angioedema facial e Otite bilateral bacteriana (n=1); Granulomas inter-digitais (n=1); Granuloma EAD por 
corpo estranho (n=1); Granuloma interdigital (n=1); Impetigo (n=1); Alopécias crostosas multifocais com 
intretrigo, SDD (n=1); Intertrigo facial (n=1); Nódulo verrucoso acelular (n=1); Otite bilateral com pólipos 
eosinófilicos (n=1); SDD alopécia multifocal (n=1); Sindrome comedogénico do schnauzer miniatura 
(n=2); Telagenização folicular, com alopécia ciclica dos flancos (n=1); Transtorno queratoseborreico no 
tronco (n=1); Vasculite (n=1); Hipotiroidismo (n=3) 

 

De destacar que 36,8% (14/38) dos casos clínicos recomendados foram de origem imu-

nomediada (P<0,01), enquanto que as restantes categorias bacteriana, fúngica, parasitária e neo-
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plásica e outras/várias representaram somente 15,8% (6/38), 7,9% (3/38), 7,9% (3/38), 10,5% 

(4/38) e 21,1% (8/38), respetivamente. 

Foi observada uma maior idade média dos cães com doenças de origem neoplásica 

(7,1±0,5 anos), relativamente às de origem parasi-

tária (3,9±0,5
 
anos; P<0,01; Tabela 15). Não foram 

encontradas outras diferenças de idade, relativa-

mente a grupos de doenças ou afeções. 

As principais doenças, com mais de 5% de 

incidência sobre a população canina em estudo 

foram a atopia (16,7%; 40/240), as piodermatites 

(incluindo as foliculites e furunculoses) (16,3%; 

39/240), a DAPP (14,6%; 35/240), as afecções por 

Malassezia sp. (10,0%; 24/240) e a demodicoce (6,7%; 16/240; P<0,05). 

Na figura 25, descrevem-se as principais raças de cães atingidos por estas afeções. 

Observou-se que dos animais acometidos de Atopia, 48% (19/40) correspondiam a 4 raças e que 

52% (21/40; P>0,05) a outras 16 raças. 

Na DAPP sobressaiu o Yorkshire terrier correspondendo a 17% dos animais afectados 

(P<0,001). Na afecção por Malassezia sp., não foi qualquer raça preponderante (P>0,05). Quan-

do consideradas as piodermatites, o pastor alemão e o Boxer corresponderam a 18% e 15% da 

totalidade dos casos (P<0,001), respetivamente. 

Na demodicose, não foram observadas raças caninas preponderantes. De destacar que 

nesta afeção, 68,8% (11/16) dos casos foram relativos à forma juvenil de sarna demodécica 

(localizada, n=5 ou generalizada, n=6), e os restantes 31,2% (5/16; P<0,05) a animais adultos.  

Em nenhuma situação foi possível, encontrar resultados, estatisticamente significativos 

(P>0,05), que pudessem relacionar a cor da pelagem dos animais, sexo/castração, ou a data da 

consulta com as afeções principais ou os seus grupos. 

Não foi possível observar nas principais raças, uma maior prevalência, estatisticamente, 

significativa de afeções, ou seus grupos por de cada raça ou variedade. 

Na figura 26, encontra-se expressa as percentagens das diversas origens das afeções, com 

destaque para a imunomediada (8 casos de atopia e 1 de DAPP) na raça Bulldog francês. No 

Tabela 15-  Idade média dos cães de acordo com 

a origem da doença. 
 

Natureza da doença Idade média (anos) 

Imunomediada 5,9±0,4
a,b

 

Neoplásica  7,1±0,5
a
 

Parasitária  3,9±0,4
b
 

Fúngica  4,6±1,1
 a,b

  

Bacteriana 6,1±0,5
 a,b

 

Outras/várias 4,9±0,7
 a,b

 

Letras diferentes superiores à linha: P<0,01 
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entanto, a escassez da amostra não permitiu a realização de qualquer teste para determinar a sig-

nificância dos valores encontrados. 

 

 

 

Figura 26- Prevalência dos principais grupos de afeções no Bulldog francês. 

45% 

15% 

15% 

10% 

5% 
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Figura 25- Prevalência das raças de 

acordo com a afeção principal 

(P<0,001). 
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Outras raças 
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O mesmo ocorreu com o Yorshire terrier, em que apresentou 45% (8/18) de doenças de 

origem imunomediada (6 DAPP e 2 atopia; Fig. 27). 

 

 

Figura 27- Prevalência dos principais grupos de afeções no Yorshire terrier. 

 

 

5.3.2. A população felina 

Nesta amostra da população felina, observou-se que a raça Europeu Comum foi a mais prevalen-

te (Fig. 28). 

 

Figura 28- Raças de gatos provenientes è consulta de dermatologia. 
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A idade média dos gatos foi de 5,6±0,9 anos (n=21). Foi observado que 42,9% (9/21) 

eram fêmeas e 57,1% (12/21; P>0,05) eram machos.  

 Uma vez que o universo populacional foi pequeno, não foi possível comparar a natureza 

das diversas afeções, encontrando-se registados na tabela 16 os respetivos diagnósticos diferen-

ciais. 

 

Tabela 16- Resumo descritivo das principais doenças observadas na população felina. 

Afeção principal / doenças concomitantes Nº de casos 

Abcesso 3 
DAPP/ hipersensibilidade felina (não devido a pulga e não 
relacionada com os alimentos); úlcera indolente  

8 

Dermatite facial idiopática do gato persa "cara suja de 
persa" ; Dermatite mixtocelular com exudado; Dermatite 
por ligadura pós-cirurgica; Dermatite ulcerativa idiopatica 
felina 

4 

Dermatofitose 2 
Otite descamativa por Malassezia sp., 1 
Otite bilateral purulenta bacteriana; 1 
Otite por Octodetes 1 
Piodermatite com furunculose num FIV+ 1 

 

Observaram-se doenças concomitantes em 14,3% (3/21) dos gatos, enquanto que 85,7% 

(18/21; P<0,001) apresentaram uma única doença. 

 

5.4- Discussão 

A grande maioria dos casos admitidos à consulta de especialidade de dermatologia são de 

canídeos (91,2%; 240/263), relativamente aos felídeos (8,0%; 21/263) tem, na nossa opinião, 

várias justificações. 

Em primeiro plano, devemos considerar que as percentagens relativas das populações, 

destas duas espécies, podem refletir, em parte esta desproporção. De facto, em Espanha a popu-

lação canina já tinha sido estimada 
8
, em 1999, em 3.400.000 animais, enquanto que a demogra-

fia felina representava menos animais, cerca de 2.300.000 gatos. 

A zona periférica da localização da clínica pode, também, ter influenciado esta distribui-

ção, entre espécies de animais nela admitidos. 

O cão pelo seu caráter de guarda, em zona rural como é o caso, pode também ser um fator 

para a grande diferença entre as espécies que apareceram à consulta. 

Numa área urbana, os gatos vivem, maioritariamente, confinados dentro de casa. Numa 

área rural, como é o caso, o gato está menos confinado e, devido ao seu comportamento, mais 



Dermatologia Veterinária 

87 

 

independente, pode, passar pouco tempo, perto do dono, sendo mais difícil a identificação de 

problemas. 

Por outro lado, a maior percentagem de cães à consulta também se pode dever ao facto da 

epiderme do cão e gato apresentarem algumas diferenças como por exemplo a diferente espessu-

ra e compactação do estrato córneo entre espécies. Outra causa, deve-se ao facto de, no cão, o 

folículo piloso estar aberto, devido à ausência de uma pelicula lipídica, o que favorece a penetra-

ção de microrganismos e que leva a uma maior probabilidade de afeções cutâneas nos cães.
17 

 

Os casos referenciados, cuja origem é mais dispersa representaram 14,8% (39/263) do 

total. A maioria destes casos remitidos estão relacionados com processos, que não responderam 

ao primeiro tratamento ou aos tratamentos implementados anteriormente, ou estão relacionados 

processo muito extensos e avançados. Uma boa parte dos referenciados (29% dos casos) são os 

cães em que é diagnosticada a atopia, onde incorretas práticas anteriores, como por exemplo, a 

administração de glucocorticoides com infeções secundárias de pele decorrentes são frequentes e 

agravam ainda mais os sinais clínicos. 

Alguns dos tipos de raças, que vieram à consulta, como o Pastor alemão (12,5% dos 

casos) e Boxer (8,8% dos casos), são de grande porte e por isso em consonância com as zonas de 

habitações com maior espaço.      

  A idade média de 5,5±2,4 anos nos cães à consulta de dermatologia por nós observada, 

vai de encontro ao descrito por Silva S. et al. (2009) 
89 

de 4,5 anos.
 

O maior número de fêmeas (23,5%) castradas, relativamente aos machos (7,4%), pode 

revelar um comportamento social de alguns donos dos animais com complexo de castrar os 

machos, o que se pode acentuar nas zonas rurais. Também, julgamos que o facto de quem tem as 

fêmeas, não querer uma gravidez indesejada contribuir para esta diferença. Outro motivo, poderá 

ser que os riscos das não esterilizações sejam vistos como mais graves em fêmeas que em 

machos (por exemplo uma piómetra e uma hipertrofia da próstata). 

As afeções de origem imunomediada foram as mais frequentemente observadas (32% dos 

casos) devido ao facto da consanguinidade, que expõem genes responsáveis pelas alergias, e do 

cruzamento deliberado e consciente de animais com as afeções. Outros dados de Silva et al. 

(2009) 
89 

referem que as afeções de origem imunomediada foram a quarta dermatopatia, mais 

frequentemente, encontrada atrás de doenças bacterianas, tumores e doenças de origem idiopáti-

ca. Estes dados podem diferir dos dados por nós obtidos devido ao facto de terem sido obtidos 
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num hospital no centro da cidade e os nossos na periferia. Outra causa poderá ser a diferença nos 

genes problemáticos das afeções imunomediadas de região para região, que pode fazer variar 

estes números. Noutro estudo, Braga et al. (2010) 
9 

observou que um 23,9% das dermatopatias 

eram de origem imunomediada, estando logo atrás das afeções bacterianas e/ou abcessos.
 

A frequência de cães com atopia não é exatamente conhecida, mas a maioria dos autores 

16,23,53,76
 citam uma frequência entre 3 a 15%. A frequência de 16,7% observada, no presente tra-

balho está, pois, em consonância com os dados apresentados na literatura científica citada.  

Também o facto dos animais com doenças do grupo das neoplasias apresentarem uma 

idade superior ao grupo das afeções parasitárias não apresenta novidades (7,1±0,5 vs. 3,9±0,5
 

anos, respetivamente; P<0,01) uma vez que este grupo de doenças está comummente associado a 

animais idosos devido, por norma, ao seu longo decurso clínico.
37

 No presente estudo, o nº. de 

casos da demodicose juvenil pode ter contribuído para a observação desta diferença de idades 

médias. 

Embora não tenha sido observado qualquer relação entre a cor da pelagem/pigmentação e 

afeções dermatológicas, no presente estudo, estas associações estão documentadas na literatura, 

como por exemplo no caso das dermatites solares e dos carcinomas das células escamosas.
52 

  A maior parte dos cães com demodicose, apresentavam a forma juvenil (68,8%), embora 

sem raças de cães predominantes, devido à pequena dimensão da nossa amostra. No entanto, 

Plant et al. (2011) 
74

 observaram, nos U.S.A, uma maior predisposição para as raças Staffordshi-

re Terrier Americano,  Staffordshire Bull Terrier, Sharpei, Bulldog Francês e Pitt Bull.  

Em conclusão, os canídeos representaram a esmagadora maioria dos animais presentes à 

consulta de especialidade de dermatologia. As raças predominantes foram o Pastor alemão, 

Boxer, Bulldog francês e o Yorkshire terrier (7,5%; 18/240). De destacar que, os cães de raça 

indeterminada representaram 10% do total. A idade média foi de 5,5±2,4 anos. As doenças de 

origem neoplásica apresentaram-se em animais mais velhos, enquanto as de natureza parasitária 

nos mais jovens. As doenças mais frequentes foram a atopia, as piodermatites, a DAPP, as afe-

ções por Malassezia spp. e a demodicoce. Para além da idade, não foram observados outras dife-

renças. Importa, agora, obter uma maior amostra de animais, para evidenciar fatores de risco das 

diversas doenças na região em questão. 
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VI- O diagnóstico e tratamento da straelensiose canina na prática clínica: um 

caso 
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Resumo 

A stralensiose é uma dermatite nodular, recentemente, descrita na literatura científica como afetando cães 

de caça e de exterior em países do sul da Europa. O seu agente etiológico, o ácaro Straelensia cynotis foi 

caraterizado no ano de 2000. O presente trabalho teve como objetivo relatar um caso clínico, no qual se 

observou uma dermatite perivascular hiperplásica superficial, com um quisto parasitário, a partir de 3 

amostras de nódulos superficiais múltiplos pertencentes a um canídeo jovem. Após um tratamento inicial 

com cefalexina e antissépticos baseados em iodopovidona e clorohexidina, foi observada uma associação 

temporal entre a remissão dos sintomas e a aplicação tópica, em spot-on, de uma associação contendo 

metaflumizona e amitraz. São necessários novos estudos, que comprovem a eficácia desta associação 

antiparasitária no tratamento de nódulos induzidos por esta espécie de ácaro. 

 

6.1- Introdução 

A stralensiose é uma distintiva dermatite nodular, que afeta principalmente cães de caça e 

de exterior.
77

 Embora tenha recentemente sido descrita em França, Espanha e Portugal, 
46,54,79,88

 

(entre outros países do Sul)
 
esta parasitose foi, pela primeira vez, referida em cães por Le Net et 

al. (1999) 
47

. No ano seguinte, foi classificada e caraterizada por Fain e Le Net (2000) 
21 

como 

Straelensia cynotis, uma larva parasita da família Leeuwenhoekiidae, super-família Trombiculi-

des. Até então só 4 outras espécies do género  Straelensia estavam descritas 
21

. 

 Os adultos vivem livres no meio exterior, assim como as ninfas e ovos 
77

. Só as larvas são 

patogénicas e infestam, preferencialmente, a raposa, outros pequenos mamíferos e o cão parece 

um hospedeiro acidental.
 87 

As larvas fixam-se nos folículos pilosos e o parasita alcança rapida-

mente a derme onde se enquista, dando origem a uma dermatite papular.
79

 Fatores com a estação 

do ano e o tipo de solo podem influenciar a prevalência da doença.
 77
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A publicação de novos casos continua a ser ainda muito limitada. Para isso podem contri-

buir a falta de dados completos: do exame clínico e lesões macroscópicas características, mas 

não patognomónicas e do exame histopatológico associado ou não à identificação do ácaro nos 

tecidos. De facto, não se sabe em concreto o atual estado de disseminação desta doença, ou 

mesmo, se se pode classificar como doença emergente ou reemergente.
94

 

O principal objetivo do presente trabalho foi descrever um caso clínico cujo exame clíni-

co, lesões macroscópicas, exame histopatológico e evolução indiciaram um caso de stralensiose 

em canídeo jovem. 

 

6.2- Descrição do caso 

Este caso diz respeito a um canídeo de raça indeterminada, fêmea com cerca de 5 meses 

de idade e 2 kg de peso vivo, com pelagem preta e pelos curtos. 

Em 18 de junho de 2012, apareceu à consulta de rotina para desparasitação, vacinação. 

No decurso da anamnese verificou tratar-se de um cão vadio recolhido na rua pelos atuais 

proprietários. O animal apresenta apetite e vitalidade normais. Quando foi recolhido, apresentava 

inúmeras pulgas as quais forma controladas com Fipronil a 67 mg por pipeta spot-on (Effipro 
®
, 

Virbac S.A, França). 

O exame do estado geral revelou-se normal, com exceção da observação de nódulos com 

2 a 3 mm de diâmetro na cabeça. Foi realizado um exame coprológico através do método de Wil-

lis 
97

, em que se observaram ovos de Toxocara spp.. 

Foi desparasitado com mebendazol a 20mg/Kg per os, durante 5 dias (Telmins susp
®
, Dr. 

Esteve, S.A., Espanha). Em 27 de junho foi vacinado com Nobivac
® 

Puppy DP (Intervet S.A, 

Espanha), não se observando quaisquer ovos ao exame coprológico. Em 11 de julho, foi-lhe 

administrado um comprimido de febendazol (Panacur
®
 250, Intervet S.A, Espanha). Em 18 de 

julho, foi completada a primovacinação com Nobivac 
®
 DHPPiL (Intervet S.A, Espanha). 
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Nesta data, foi observada uma evolução dos nódulos tornando-se mais evidentes e dolo-

rosos, progredindo para a região cervical e do dorso. À citologia por impressão, realizada com a 

coloração de Diff Quick, foram observado algumas células epiteliais mas sem indícios infeciosos. 

Foi dado um comprimido de 30 mg Cefalexina (Rilexine
®

 75, Virbac S.A, França) cada 12 horas 

durante uma semana. 

Em 30 de julho, os nódulos 

da cabeça encontravam-se amole-

cidos na sua consistência (Fig. 29), 

mas observou-se que, alguns, loca-

lizados no tronco, encontram-se 

eritematosos, com crostas. Foram 

novamente colhidas amostras de 

um nódulo na região dorsal, o qual 

apresenta uma capsula esbranqui-

çada, que resiste à pressão dos 

dedos. Ao exame citológico, 

observaram-se alguns neutrófilos e 

cocos Gram positivos.  

Foi mantida a posologia de Cefalexina, por mais uma semana. O proprietário foi alertado 

para o facto de se, nessa semana, não existissem melhorias, far-se-ia uma biópsia. 

Em 17 de agosto, o animal, já com 7,1 kg é sedado com dexmedetomidina (Dexdomitor® 

Esteve S.A., España) para realizar a biópsia. Continuou-se a observar pequenos nódulos epidér-

micos, a maioria com crosta associada. Ao realizar a tricotomia, encontraram-se numerosas 

lesões pápulo-nodulares. Foram realizadas biópsias de 3 nódulos com Punch descartável de 

lâmina cilíndrica de 6mm de diâmetro. Foram recomendadas somente lavagens locais ou banhos 

de clorohexidina a 3%. (Chlorhex 3%, VetXX, Dinamarca). 

Estas amostras foram colocadas numa solução tamponada de formalina a 10% e proces-

sadas normalmente (embebida em parafina, com cortes laminares 3 μm e corada com hematoxi-

lina e eosina). 

Fig. 29- Lesões macroscópicas de dermatite pápulo-nodular costro-

sa em zonas dorsais e cabeça, que não responderam à cefalexina. 
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Com a suspeita associada à história clínica e segundo o quadro patológico (da patologista 

Laura Ordeix), o diagnóstico é straelensiose. (Fig. 30). 

Em 27 de agosto, altura em que foram retirados os pontos de sutura respeitantes às bióp-

sias efetuadas, observou-se que numerosas lesões se encontravam com aspeto húmido. Foi reali-

zada uma limpeza e desinfeção com soluções de iodopovidona e clorohexidina. 

 

Fig. 30- Corte histopatológico do caso de strelensiose acima referido. Dermatite perivascular hiperplásica 

superficial. As lesões indicam acantose moderada com dilatação e hiperplasia dos infundíbulos foliculares muito 

marcada. Presença de uma estrutura intensamente eosinofilica compatível com uma secção da parede de um quisto 

parasitário. Edema na derme superficial e a nível peri-infundibular. Presença de um infiltrado inflamatório perivas-

cular predominantemente mononuclear. Observa-se mineralização distrófica no interior de alguns infundíbulos em 
outras amostras. 40x 

 

O tratamento antiparasitário consistiu na aplicação 199,5 mg de metaflumizona  e 199,5 

mg amitraz em aplicação tópica em spot-on (Promeris Duo
®,

 Pfizer Animal Health, Itália), cada 

2 semanas durante 2 meses. No final destes dois meses, a evolução foi favorável com a resolução 

dos sintomas, como se pode observar na figura 31. 
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6.3- Discussão 

A história clinica, juntamente com o 

quadro patológico, macroscópico e microscópi-

co, indicaram o diagnóstico de straelensiose. 

Devido a ser uma parasitose auto-

limitante 
79

, o tempo decorrido pode ter sido 

favorável à intervenção do médico veterinário e 

à resolução do presente caso. 

De facto, os sintomas e lesões, nestes 

casos, caraterizam-se por rápidas evoluções de 

máculas a múltiplas pápulas pelo corpo, pústulas sero-sanguinolentas, alopécia, crostas, nódulos 

eritematosos com diâmetros pequenos de 1mm a 1cm, em regiões do pescoço, cabeça, dorso, 

extremidades e regiões lombares. O prurido pode ser observado quando existem problemas 

secundários. A duração da doença varia entre 5 a 12 meses.
54,79

 A patogenicidade da parasitose é 

muito variável, tanto no grau, como no tipo de lesões. Embora autolimitante, esta parasitose pode 

apresentar lesões muito graves que podem levar inclusive à eutanásia do animal.
79,87

 

Num estudo, realizado por Ramírez et al. (2009) 
79

,
 
onde foram avaliados 19 cães com a 

doença na Península Ibérica, não se observou predisposição racial (no nosso caso surgiu num cão 

provavelmente cruzado). Esta doença foi observada, predominantemente no litoral, e os períodos 

de ocorrência mais frequentes foram entre Setembro e Novembro (68.4% dos casos). A origem 

da infestação não pôde ser claramente estabelecida, mas todos os cães viviam em zonas rurais e 

espaços abertos ou eram usados para caça. 

As raspagens profundas de pele e impressões diretas têm pouco sucesso no diagnóstico 

79,87
 (deteção do ácaro). Nestes casos, a biópsia de algumas das lesões pode ser uma ajuda para 

confirmar o diagnóstico, juntamente, com a anamnese e os sintomas.
87

 As lesões histopatológicas 

caracterizam-se por dilatações dos folículos pilosos com marcada hiperplasia pseudoepitelioma-

tosa e mucinose perifolicular e o parasita pode não ser detetado mas sim uma estrutura eosinófi-

lica compatível com o quisto parasitário oval (e por vezes calcificado).
79,87

 Um abundante infil-

trado mononuclear, plasmócitos e mastócitos, assim como alguns neutrófilos rodeiam os folícu-

los afetados.
33,79,87

 Os eosinófilos são observados com menor frequência.
87 

Fig. 31- Remissão das lesões nodulares, durante o 

tratamento quinzenal com metaflumizona  e ami-

traz. 
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A epiderme encontra-se hiperqueratótica, acantótica, com espongiose e crostas serocelu-

lares. A derme apresenta ectasia vascular, fibrose e dermatite perivascular com linfócitos, mastó-

citos e plasmócitos.
87

 

Tem sido discutida a eficácia de alguns tratamentos. No estudo realizado por Ramírez et 

al. (2009) 
79

, dos 19 cães avaliados, só 3 responderam com uma completa remissão com trata-

mentos: um deles tratado com antibióticos, peróxido benzoílo e ivermectina; outro com ivermec-

tina com intervalo de aplicação de 14 dias e fipronil em spray (cada 15 dias); e o terceiro com 

ivermectina (cada 15 dias) e fipronil. Os resultados desse estudo sugerem que a ivermectina é 

eficaz, mas o tratamento depende de outros fatores, como infeção bacteriana associada e o grau 

de infestação.  

 Alguns autores 
77

 definem a dose de ivermectina como 0,4mg/kg s.c. 3vezes com 10 dias 

de intervalo e amitraz em solução 0.1% para banhos semanais. A evolução com esta terapêutica 

pode ser favorável desde a 3 semana com remissão quase total em três meses.
77

  

 No entanto, um caso clínico 
87

, em que foi instaurado o tratamento com ivermectina a 

1mg/kg, s.c. na primeira semana, seguido de 0.5 mg/kg s.c. semanal por um mês e a administra-

ção de amoxicilina – ácido clavulânico a 22mg/kg cada 12h, per os durante 2 semanas, não se 

mostrou efetivo tendo sido a resposta limitada a esta terapia.   

             Dada a profundidade do parasita, é provável que alguns autores defendam os tratamentos 

sistémicos como mais eficazes, e a resistência a certos tratamentos pode dar-se ao facto do seu 

enquistamento profundo. Devido à grande variabilidade de apresentação desta doença, é natural 

que os casos mais moderados passem despercebidos, sendo a doença subdiagnosticada.
54

  

No nosso caso, o tratamento com antibióticos e antissépticos embora ajustado à presença 

das lesões supurativas e/ou húmidas, parece não ter resolvido o problema causal. Só o uso de 

acaricidas/inseticidas parece ter tido o efeito definitivo. No entanto, uma vez que esta parasitose 

é considerada autolimitante, sendo esta a apresentação de um único caso e na falta de casos-

controlo, poderá não se descartar uma simples associação temporal entre a aplicação de antipara-

sitários externos e completa remissão das lesões. 

Em conclusão, foi possível registar num canídeo jovem, com cerca de 6 meses de idade, 

todos os sintomas, lesões macro e microscópicos e evolução característicos de uma infestação 
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por Stralensia sp. apesar de não se ter detetado a presença do ácaro. Uma vez que a aplicação de 

uma associação tópica de metaflumizona e amitraz pode ter ocasionado a remissão completa das 

lesões, são necessários novos estudos que comprovem a eficácia deste tratamento na rápida recu-

peração de cães afetados por esta parasitose. 
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VII- Conclusão 

Todo o trabalho, envolvido na elaboração da presente dissertação de mestrado, quer na 

aquisição e complementação de conhecimentos e experiência profissional, durante o estágio cur-

ricular, na realização dos trabalhos conducentes à dissertação em si, foram instrumentos muito 

importantes para a nossa formação técnica e científica quer de valorização profissional e pessoal.  

A aplicação de conhecimentos, adquiridos ao longo do curso, leva a uma maior consoli-

dação destes mesmos, e as novas experiências, na prática clínica, levam à aproximação da reali-

dade e do dia-a-dia de uma clínica veterinária. Tudo isto ajuda a direcionar melhor os objetivos 

de um jovem estudante de Medicina Veterinária, prestes a entrar no mercado de trabalho, e a 

aproxima-lo da realidade.   

 O relacionamento entre proprietário e clínico é, cada vez mais, fundamental para o suces-

so de uma clínica, assim como para o sucesso do diagnóstico, ou tratamento de um caso clínico, 

como podemos concluir neste trabalho.    

 Na primeira parte desta dissertação, a revisão da literatura sobre morfologia e fisiologia 

da pele e seus anexos, possibilitou melhor compreensão de algumas doenças. As considerações 

prévias ao diagnóstico foram, igualmente, importantes para determinar a(s) doenças em questão, 

e os seus fatores de risco quando possível, e, posteriormente, proceder ao seu controlo. 

 No primeiro estudo, foi possível caraterizar o tipo de animais de companhias, principal-

mente canídeos, quanto à sua raça, sexo (castrados ou não), idade decorrentes da sua admissão a 

uma clinica veterinária em meio rural. Foi, igualmente, possível determinar as doenças que, com 

maior incidência ocorreram naquela população. A demodicose e atopia foram duas doenças 

proeminentes e para as quais, importantes passos têm sido dados, nomeadamente, avanços no 

diagnóstico e tratamento. A primeira, de origem parasitária e a segunda, de origem imunomedia-

da podem dever a sua elevada frequência com que as visualizamos na consulta, em parte, devido 

ao descontrolado comércio de animais de determinadas raças pretendidas, onde os progenitores, 

portadores dos genes responsáveis pelas afeções, continuam a transmitir esses genes à descen-

dência (muitas vezes com consciência por parte dos proprietários desses animais).  No entanto, a 

análise dos resultados apresentados, neste estudo, terá o seu maior interesse na procura dos fato-

res de risco, associados às doenças diagnosticadas, naquela zona rural.   

Já no 2ª estudo, a descrição de um caso de stralensiose canina possibilitou o registo da 

abordagem clínica em situações de surgimento de doenças de diagnóstico raro. A aplicação de 
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uma associação acaricida associada à remissão completa dos sintomas permitiu adicionar a pers-

petiva do seu uso em situações similares, sendo necessário observar mais casos com este tipo de 

tratamento. 

Finalmente, cremos que ficou demonstrado que a dermatologia é, também, uma ciência 

em contínua expansão e evolução, onde novos quadros clínicos podem surgir associados a doen-

ças (re-)emergentes (novas ou recentemente descobertas). Por isso, é necessário um sentido críti-

co e aberto a novas possibilidades.  
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