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RESUMO 

 

Na prática clínica a alergia alimentar afeta especialmente animais com menos de um ano 

de idade. Pode ser definida como uma reação adversa a um alergénio alimentar mediada por 

mecanismos fundamentalmente imunológicos. É, sem dúvida, um problema nutricional que 

apresentou um crescimento acentuado nas últimas décadas, provavelmente devido à maior 

exposição dos animais a um número maior de alimentos disponíveis.  

  

O objetivo deste trabalho é permitir um melhor entendimento sobre alergia alimentar, 

possíveis diagnósticos e, mais importante, o melhor tratamento a executar tendo em conta a 

melhoria da qualidade de vida do animal. 

  

É um tema de bastante interesse clínico porque o animal apresenta um prurido excessivo 

causando um desconforto e comportamentos de auto traumatismo, levando a zonas de alopecia, 

dermatite e por vezes feridas mais preocupantes. 

  

Em termos de diagnóstico é bastante complexo, na medida em que é obtido por exclusão. 

O diagnóstico funciona através da introdução de uma dieta de eliminação, com posterior 

reintrodução da dieta inicial (dieta de provocação).  

 

São descritos 3 casos clínicos, com sintomatologia semelhante e com diagnóstico 

presuntivo de alergia alimentar. Os 3 casos tiveram resolução com a alteração da dieta, 

suportando o diagnóstico clinico. 

 

 

 

Palavras-chave: alopecia, prurido, alimentação, alergia alimentar, cão. 
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ABSTRACT 

  

In clinical practice food allergy affects specially animals under the age of one. It can be 

described as an adverse reaction to a food allergen essentially mediated by immunologic 

mechanisms. It is without a doubt, a nutritional problem that significantly increased over the 

last decades, probably due to greater exposure of animals to a larger number of food available.  

 

 Its goal is to allow better understanding about food allergy, possible diagnosis and, 

more importantly, the treatment that will be the best, guaranteeing improvement in the animal’s 

quality of life.  

 

 It is a subject of considerable clinical interest because the affected animal presents 

with an excessive pruritus which causes discomfort and self-traumatic behaviors, leading to 

areas of alopecia dermatitis and sometimes more alarming wounds. 

 

The diagnosis is quite complex since it is only by exclusion. In this case, it is obtained 

through the introduction of an elimination diet, with reintroduction, further on, of the previous 

diet.  

 

Three clinical cases, with similar symptomatology and with a presumptive diagnosis of 

food allergy, are described. The 3 cases were resolved with dietary management, supporting 

the clinical diagnosis. 

 

 

 

Key-Words: Alopecia, Prutitus, Food, Food allergy, dog.  
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CAPÍTULO I- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade que reações adversas a certos alimentos ingeridos são relatadas e 

grande parte resultam processos alérgicos.  Erroneamente considera-se alergia e intolerância 

alimentar como sinónimos. Etimologicamente a palavra alergia é proveniente do grego “allan” 

(outro) e “ergon” (trabalho) e envolve mecanismos imunológicos. Estas reações podem ser 

mediadas por anticorpos (Imunoglobulina E- IgE). Assim sendo, existe a libertação de 

mediadores como a histamina, citoquinina e serotonina dos mastócitos. Por outro lado, a 

intolerância alimentar refere-se a uma resposta anómala face a um alimento ou aditivo, sem o 

envolvimento de mecanismos imunológicos (Pereira et al.,  2008).  

 

A forma mais comum de sensibilização cutânea aos componentes alimentares é mediada 

por anticorpos e reflete-se numa reação imediata do tipo I. Após a alimentação do animal, 

anticorpos (IgE) são produzidos pelo tecido linfoide que posteriormente se ligam a recetores 

específicos na membrana dos mastócitos. Quando o animal ingere os mesmo alergénios 

alimentares, existe uma ligação destes aos anticorpos presentes na membrana dos mastócitos, 

havendo a libertação de mediadores inflamatórios (Verlinden et al., 2006). Cerca de 1 a 5 % 

dos cães são afetados com este tipo de doença dermatológica. Os sinais clínicos surgem num 

intervalo de poucos minutos até uma ou duas horas após a ingestão dos alérgenos. Estes sinais 

podem ser dermatológicos como, por exemplo, prurido, alopecia, eritema ou gastrointestinais 

tendo como exemplo diarreia, flatulência e vómito. Ainda se podem observar sinais clínicos 

referentes ao sistema respiratório e ao sistema nervoso central, embora sejam raros (Morariu et 

al., 2010). 
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2. ALERGIA ALIMENTAR 

 

               Conceitos 

 

Alergia: É uma reação de hipersensibilidade que tem por base mecanismos 

imunológicos, podendo ser mediada por anticorpos ou por células. Normalmente o anticorpo 

responsável pela reação alérgica pertence ao isótopo IgE. Isto nem sempre se verifica, na 

medida em que existem alergias não mediadas por IgE, sendo que nestes casos o anticorpo 

(Atc) pode pertencer ao isótopo Imunoglobulina G (IgG)  (Johansson et al., 2004).  

 

Alérgenos: São antigénios que causam alergia. Normalmente são proteínas que reagem 

com anticorpos (IgE ou IgG) (Johansson et al., 2004)  . 

 

Hipersensibilidade: É o mecanismo que origina o aparecimento de sinais clínicos 

quando o animal está exposto a um estímulo definido, que normalmente é tolerado pelo animal 

(Johansson et al., 2004). 

 

Pseudo- alergia: Possui algumas semelhanças com alergia, mas não apresenta reação 

antigénio-anticorpo, não sendo fácil distinguir da verdadeira alergia alimentar. Está relacionado 

com os aditivos alimentares, como os conservantes, corantes, que são capazes de libertar 

mediadores inflamatórios diretamente dos mastócitos (Johansson et al., 2004).  

  

Hipersensibilidade Alimentar: Reação adversa ao alimento ou a um aditivo alimentar 

que se carateriza por um prurido não sazonal, não responsivo a corticosteroides (Hnilica, 2006). 
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3. ETIOLOGIA 

 

As reações adversas aos alimentos são classificadas como alergia alimentar ou uma 

intolerância alimentar (Friedeck, 2011). 

Alergia alimentar é uma resposta imunológica do tipo I, III ou IV, que se caracteriza por 

ser uma reação adversa a componentes dos alimentos ingeridos, geralmente a proteínas ou 

aditivos alimentares (Kennis, 2002).  

A grande diferença reside no facto da alergia alimentar ser uma reação adversa aos 

alimentos tendo por base uma resposta imunológica (tipicamente de hipersensibilidade mediada 

por antigénios). Por outro lado, a intolerância é uma reação adversa ao alimento, não estando 

relacionada com o sistema imunológico, como por exemplo: ingestão de chocolate. Esta reação 

desencadeia sinais clínicos típicos do trato gastrintestinal como vómito e diarreia (Friedeck, 

2011).   

Além disso, a intolerância alimentar pode ser divida em quatro grupos:  

  

• Reação metabólica dos alimentos: pode ocorrer por um erro congénito de metabolismo ou 

excesso de um componente alimentar. Por exemplo, algumas linhas familiares de Doberman 

não têm a capacidade de excretar cobre, deste modo quando o animal o ingere desenvolve uma 

hepatite crónica associada a toxicose por cobre (Mandigers & German, 2010). 

• Reação idiossincrática:  é uma resposta anómala a um componente alimentar, muitas vezes 

causada por um defeito enzimático. Como por exemplo a lactose é um dissacarídeo que tem de 

ser hidrolisado antes de ser absorvido no lúmen intestinal. Certos gatos e cães produzem 

quantidades reduzidas da enzima lactase, e desta forma têm uma capacidade limitada de 

hidrolisar a lactose no leite. Assim sendo, a lactose não digerida permanece no lúmen intestinal, 

permitindo a proliferação de bactérias e subsequentemente o desenvolvimento de diarreia 

osmótica (Wills & Harvey, 1994). 

• Reação farmacológica: pode ocorrer quando os componentes alimentares desenvolvem uma 

ação semelhante a um fármaco. É o caso da alteração da produção da prostaglandina pela 

manipulação da relação ómega-6 e ómega-3 nos alimentos (Mandigers & German, 2010). Num 

estudo realizado em 109 cães com Osteoartrite, em que o objetivo era determinar o efeito de 

uma dieta suplementada com ómega-3 (óleo de peixe) na dosagem do Carprofeno, verificou-se 

que esta suplementação permitiu uma redução mais rápida na dosagem do fármaco, em 
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comparação com a dieta do grupo de controlo. Em suma, a suplementação com óleo de peixe 

pode ajudar a reduzir a gravidade da Osteoartrite, diminuindo o processo inflamatório (Fritsch 

et al., 2010). 

• Pseudo- alergia: É semelhante a alergia alimentar mas não apresenta uma reação antigénio- 

anticorpo. Esta reação acontece normalmente com os aditivos alimentares, como por exemplo 

os conservantes, corantes são capazes de libertar mediadores inflamatórios dos mastócitos 

(Mandigers & German, 2010).  

 

É difícil diferenciar alergia de intolerância, desta forma o Médico Veterinário refere-se 

simplesmente a uma reação adversa. Em geral, considera-se que só as moléculas complexas, 

como as glicoproteínas, podem estimular o sistema imunitário e desencadear uma resposta 

alérgica. Em vários artigos publicados em Veterinária, sobre casos suspeitos de alergia 

alimentar , não se consegue identificar o componente alimentar ofensor (Harvey et al., 2009).  

Os alergénios alimentares mais comuns que provocam alergia alimentar no cão são: leite, 

soja, trigo, aveia, carne de porco, ovos, frango, carne de cavalo, farinha de milho e alimentos 

comerciais que tenham por base proteínas (Helm et al., 2003).   

 

4. FISIOPATOLOGIA 

 

A parede do trato gastrointestinal (GI) é a maior superfície do corpo que se encontra 

exposta ao meio ambiente. Deste modo, é essencial que haja uma diferenciação entre o que é 

nutriente do que poderá ser potencialmente perigoso (bactérias, vírus e parasitas). O tecido 

linfoide do intestino (GALT) realiza esta dupla função e é composto por quatro compartimentos 

distintos de linfócitos: placas de Peyer (PP), agregados de folículos linfoides distribuídos ao 

longo da mucosa intestinal, linfócitos espalhados por toda a lâmina própria, linfócitos intra-

epiteliais (IEL’s) e linfonodos mesentéricos. As PP do intestino delgado são classificadas por 

terem uma zona inferior: folicular (linfócitos B) e uma zona parafolicular (linfócitos T) com 

uma camada superior que expressa continuamente moléculas do complexo maior de 

histocompatibilidade (MHC II). Os antigénios do lúmen intestinal são transportados para o 

GALT a partir do epitélio e não através do sistema linfático ou do sangue, como ocorre nos 

outros órgãos linfoides secundários. As células M são muito importantes no transporte de Atgs 

do lúmen para as PPs e para os folículos linfoides isolados.  Estas células localizam-se na parte 
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superior das PPs e realizam o transporte transcelular de proteínas solúveis na interface luminal, 

permitindo que as células dendríticas e os macrófagos capturem esses Atgs para serem 

transportados  até aos folículos linfoides. As células que fazem parte do topo das PP produzem 

IgG, mas isoladamente observamos que no duodeno são produzidas imunoglobulinas A (IgA) 

e no íleo são produzidas imunoglobulinas M (IgM). A lâmina própria do intestino delgado 

contém um conjunto de células plasmáticas (IgA> IgG> IgM), linfócitos T, MHC II e células 

dendríticas, eosinófilos e IgE (Verlinden et al., 2006).  

Num estudo conclui-se que a mucosa do intestino delgado dos gatos é diferente da dos 

cães, possuindo uma maior população de IELs, uma menor expressão do MCH II pelos 

enterócitos e uma maior concentração de células plasmáticas da lâmina própria do íleo em 

comparação com o duodeno (Waly et al., 2001). 

 Quatro mecanismos garantem a tolerância e excreção de antigénios (Atg): 1- barreira da 

mucosa, 2- regulação da resposta imunológica, 3- eliminação de antigénios, 4- tolerância de 

Atg. A deterioração desta defesa GI predispõe os cães a alergias alimentares (Verlinden et al., 

2006). 

 

     4.1-BARREIRA MUCOSA  

A barreira mucosa exclui a maioria dos Atgs ingeridos minimizando a exposição destes 

ao tecido linfoide do intestino. A absorção das proteínas pela mucosa está diretamente 

relacionada com a integridade da barreira mucosa, para a qual contribuem os seguintes fatores: 

a morfologia e a funcionalidade dos enterócitos, a presença de IgA, a digestão efetiva, a 

qualidade e a composição do alimento, bem como a presença de inflamação. A absorção dos 

antigénios pelos enterócitos acontece por endocitose e a sua libertação na lâmina própria por 

exocitose, e este processo depende do conteúdo celular: proteínas e fosfolípidos da membrana. 

Durante o desenvolvimento do enterócito, a composição da membrana sofre alterações 

significativas, uma vez que as células das criptas imaturas possuem duas vezes mais capacidade 

de absorver as proteínas do que as células das criptas maturas.  Alguns estudos revelam que 

existe um decréscimo acentuado na taxa de absorção de proteínas entre o nascimento e a idade 

adulta. A exclusão de substâncias no lúmen é assegurada por componentes imunológicos e não 

imunológicos. Deste modo, os principais componentes imunológicos da barreira são as IgAs 

que previnem o transporte de antigénios alimentares, formando complexos no lúmen intestinal. 

Outros componentes imunológicos são os macrófagos mononucleares dos gânglios linfáticos 
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hepáticos e mesentéricos, que eliminam os antigénios que atravessam a lâmina própria. 

Relativamente ao grupo não imunológico, fazem parte as secreções de ácido gástrico, as 

enzimas proteolíticas que digerem as proteínas em partículas menores e menos antigénicas, as 

células epiteliais com produção e secreção de muco e o peristaltismo que diminui o contato dos 

alergénios com a mucosa intestinal. Uma digestão eficaz das proteínas origina peptídeos de 

cadeia pequena e aminoácidos livres, que são pobres Atgs, enquanto que uma digestão 

incompleta forma polipéptidos maiores com propriedades residuais de Atgs, que podem 

despoletar uma reação alérgica. A desnutrição aumenta a permeabilidade intestinal às 

macromoléculas, alterando a morfologia e atividade dos enterócitos. A composição da dieta 

também pode influenciar a absorção de proteínas, das seguintes formas: consumir uma proteína 

juntamente com outra, diminuí a taxa de absorção individual, enquanto que ingerir uma proteína 

com glicose aumenta a taxa de absorção da proteína (Verlinden et al., 2006). 

 

    4.2- REGULAÇÃO DA RESPOSTA IMUNITÁRIA 

 A penetração dos antigénios no epitélio envolve uma resposta imunitária, isto ocorre 

constantemente embora o organismo consiga diferenciar o que é “próprio” ou “não próprio” 

antigénio. As células epiteliais específicas para antigénios presentes nas placas de peyer (M- 

Cells), fazem um aglomerado de Atg e apresentam-no ao tecido linfoide subjacente. As reações 

imunológicas podem ser prevenidas pela supressão das células T, o que pode levar a uma 

tolerância. No caso das alergias alimentares, existe uma reação específica com a formação de 

IgM, IgG, IgE (Verlinden et al., 2006).  

 

      4.3- ELIMINAÇÃO DE ANTIGÉNIOS 

Apesar da defesa, a mucosa barreira não é impermeável a todas as moléculas mesmo em 

circunstâncias normais. Pequenas quantidades de proteínas alimentares com significado 

imunológico atravessam a mucosa intacta e atingem o sistema imunológico. Os componentes 

imunológicos formados são removidos pelo sistema fagocitico mononuclear do fígado e dos 

linfonodos mesentéricos. As consequências do aumento da permeabilidade da mucosa e do 

aumento dos complexos imunológicos circulantes são imprevisíveis. Os fatores que contribuem 

são: a espécie, a idade do animal, o tipo e a quantidade de antigénio absorvido, a localização da 

absorção, o estado fisiopatológico e o conjunto genético do hospedeiro. Em alguns casos, a 
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tolerância ao Atg absorvido é mantida, enquanto que noutras situações, a resposta do GALT 

deixa de existir e surge inflamação local (Verlinden et al., 2006).   

 

     4.4- TOLERÂNCIA ORAL  

Os antigénios presentes nos alimentos são digeridos e processados de forma a não 

causarem uma resposta imunológica por parte do animal. A tolerância oral é um processo 

imunológico adquirido que resulta na inibição da resposta imunológica a um Atg após 

exposição previa pela via entérica.  

A função supressora do GALT é a base da tolerância. A tolerância oral é essencial para a 

vida, os animais não nascem com esta capacidade, desenvolvem-na quando são jovens. Na 

verdade, não existe uma idade exata, embora se especule que se desenvolva por volta das seis 

semanas. Os animais deixam de ser alimentados pela sua progenitora e começam a ingerir novos 

alimentos, tornando essencial desenvolver a tolerância. Caso um novo alimento seja consumido 

antes desta idade, é provável que a tolerância não se desenvolva, surgindo deste modo uma 

alergia alimentar. A indução é mais eficaz após o contato repetitivo com pequenas quantidades 

de proteína durante várias semanas. Caso não exista uma nova exposição ao antigénio, a 

tolerância será reduzida (Verlinden et al., 2006).  

 

5. MECANISMOS IMUNOLÓGICOS 

 

            5.1 HIPERSENSIBILIDADE ALIMENTAR IMEDIATA 

Este tipo de hipersensibilidade ocorre num período de tempo, que compreende minutos a 

horas, após a ingestão do antigénio. Posteriormente, o Atg entra em contato com o tecido 

linfoide, produzindo anticorpos (IgE) que se fixam à superfície de mastócitos. Quando o animal 

é novamente exposto ao mesmo antigénio, este liga-se ao anticorpo na superfície dos 

mastócitos, fazendo com que estes libertem mediadores de inflamação como histamina, 

serotonina, prostaglandina e leucotrieno. Na verdade, os Atgs que escapam do intestino e 

alcançam basófilos sensibilizam as células ligadas a IgE na pele, pelo que esta é a área do corpo 

do animal mais afetada. Por outro lado, quando as células sensibilizadas se restringem apenas 

as células do trato gastrointestinal, a ingestão do antigénio causará uma hipersensibilidade local 

intestinal do tipo I, existindo perda de fluídos, proteínas plasmáticas e sangue a partir dos 

capilares do intestino para o lúmen. Originando deste modo sinais clínicos gastrintestinais como 
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vómito, diarreia e perda de peso. Por sua vez,  caso exista a libertação de mediadores 

inflamatórios para a circulação sanguínea, poderão  não existir manifestações clínicas referentes 

ao sistema gastrointestinal (Moreno & Tavera, 1999).  

 

             5.2 HIPERSENSIBILIDADE ALIMENTAR INTERMÉDIA 

 Este tipo de hipersensibilidade é responsável pelas respostas agudas intestinais que 

ocorrem várias horas após o animal ter sido alimentado. Resulta da combinação de uma fase 

tardia da desgranulação dos mastócitos e uma resposta de hipersensibilidade tipo III. Os Atgs 

absorvidos no intestino ligam-se aos Atcs específicos que se encontram em circulação, 

formando um complexo imunológico. Quando este complexo (Atg- Atc) se fixa na lâmina 

própria do intestino pode originar uma resposta de hipersensibilidade local e sinais clínicos 

gastrintestinais (Verlinden et al., 2006). Para além disso, estes complexos podem fixar-se 

noutros órgãos, como por exemplo na pele, originando uma resposta inflamatória. Os 

mastócitos ativados libertam um grande número de citocinas: neutrófilos, eosinófilos e em 

menor número também linfócitos que podem despoletar uma inflamação crónica. (Moreno & 

Tavera, 1999).  

 

 

      5.3 HIPERSENSIBILIDADE ALIMENTAR RETARDADA 

Muito pouco está descrito sobre a fisiopatologia das hipersensibilidades retardadas aos 

alimentos, embora se pense tratar de hipersensibilidades do tipo III e IV. Nas 

hipersensibilidades do tipo IV, os antigénios ligam-se a linfócitos T circulantes. Assim sendo, 

quando os linfócitos T sensibilizados encontram antigénios alimentares, são libertadas 

glicoproteínas e linfocinas, que podem atrair e ativar células inflamatórias (Moreno & Tavera, 

1999). 
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6. ALERGÉNIOS ALIMENTARES 

 

A maioria dos constituintes alimentares, como o caso das proteínas, lipoproteínas, 

lipopolissacarídeos e hidratos de carbono, têm a capacidade de induzir uma resposta de 

hipersensibilidade. As glicoproteínas são os alergénios que estão mais presentes nas alergias, 

tendo um peso molecular de 10 000 a 70 000 D, são hidrossolúveis, termoestáveis e resistentes 

a ácidos e a digestão por enzimas. Num estudo relativo à hipersensibilidade, demonstrou-se que 

a alergia à carne e ao leite de vaca é a mais comum e alcança 80% dos casos. Cerca de 5% dos 

casos correspondem a alergia a cereais como trigo e soja. Os restantes 15% representam 

hipersensibilidade a carne de porco, cavalo, frango, peixe, ovos e milho. Cada vez mais, estes 

alimentos têm vindo a originar alergia nos cães, sendo que estes podem ser alérgicos a mais do 

que um alergénio. Além disso, poderá também existir uma reação cruzada em alguns alergénios, 

como por exemplo: alguns cães são alérgicos a carne e a leite de vaca simultaneamente (Moreno 

& Tavera, 1999) . 

 

7. INCIDÊNCIA 

 

A alergia à picada de pulga, a dermatite atópica e a alergia alimentar são as doenças 

alérgicas mais comuns na espécie canina, sendo que as duas primeiras são as que apresentam 

uma maior frequência (Helm et al., 2003).  

Segundo a documentação existente, não existe raça nem idade predisposta, para alergia 

alimentar. Contudo, certos autores indicam que 33% dos cães estudados desenvolveram sinais 

clínicos de alergia com menos de 1 ano de idade. Embora não exista uma raça predisposta para 

este tipo de alergia verifica-se uma maior incidência nas seguintes raças: Dalmatas, West 

Highland White Terriers, Collies, Shar-pei, Cocker Spainels, Schnauzers miniatura, Labrador 

Retrivers, Poodles, Golden Retrivers e Boxers (Rondelli et al., 2015). 

Normalmente a alergia alimentar ocorre com pouca frequência, representando 1% a 6% 

de todas as dermatoses nos cães. No entanto, na prática clínica surge com uma incidência de 

10% a 20% de todos os casos referenciados da dermatologia (Friedeck, 2011).  

É com alguma dificuldade que se define uma prevalência fiável neste tipo de alergias, na 

medida em que muitos estudos publicados não relatam com precisão o tamanho da população 

alvo (Hnilica, 2006).   
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Num estudo recente com o objetivo de determinar a incidência da alergia alimentar, foi 

mencionada uma série de problemas, como a falta de informação sobre a população inicial de 

onde os animais são escolhidos. Desta forma, não se obtém um valor fiável relativamente à 

percentagem de novos animais afetados. Além disso, os dados relatados durante a anamnese 

não são suficientes para calcular a prevalência, faltando informação relativamente aos critérios 

de inclusão dos animais suspeitos, critérios de avaliação da dieta de eliminação e informações 

sobre os animais aos quais não se diagnosticou alergia alimentar (Verlinden et al., 2006). 

 

8. SINAIS CLÍNICOS 

 

Neste tipo de alergias os sinais clínicos manifestam-se maioritariamente na pele, podendo 

se observar lesões primárias e secundárias. O edema, o eritema, as pápulas e as pústulas são 

exemplos de lesões primárias (fig. 1, a , b). Relativamente às lesões secundárias, estas surgem 

posteriormente e podem ser escoriações, alopecia, crostas, pioderma superficial e prurido. Este 

último é o sinal clínico que se manifesta com maior frequência, podendo ser localizado ou 

generalizado, e geralmente é não sazonal, estando descrito como sendo pouco responsivo a 

glucocorticoides (Paterson, 1995).  

Na tabela nº1 estão representados os 5 graus de prurido. Assim sendo, pode ser classificado 

segundo a sua intensidade em cinco classes:  

 

Tabela 1. Tabela de intensidade pruritica (Paterson, 1995). 

 

Além disso, ainda podem estar presente otites externas uni ou bilaterais, que podem ser 

isoladas de outros sinais clínicos dermatológicos (Harvey, 1993).  

A hiperpigmentação e a liquenificação podem também estar presentes e são exemplos de 

lesões secundárias. Para além disso, o animal pode apresentar uma mordida constante das 

Nº1 O animal coça-se normalmente. 

Nº2 O animal coça-se e morde ocasionalmente. 

Nº3 O animal coça-se e morde frequentemente, mas não excessivamente. 

Nº4 O animal coça-se e morde muito frequentemente, apresentando desconforto. 

Nº5 O animal coça-se e morde constantemente e apresenta bastante desconforto 
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extremidades, da cauda e da zona dorsal, tendo igualmente tendência a raspar o focinho no chão 

como consequência do excessivo prurido. Desta forma, surgem feridas por auto-traumatismo, 

originando zonas delimitadas de alopecia nas axilas, na zona inguinal, no dorso, na cauda, no 

focinho e na zona peri anal. Sinais gastrointestinais como vómitos, diarreias e flatulência podem 

surgir, mas são raros, tendo normalmente uma incidência de 10% dos casos. Sinais respiratórios 

como a asma ou sinais neurológicos como convulsões podem estar presentes mas muito 

raramente (Carlotti et al., 1990).    

A otite externa e a alergia alimentar ocorrem com a mesma frequência. Num estudo foi 

possível observar que existiam 3 vezes mais cães com otite externa numa população com alergia 

alimentar do que numa população saudável  (Carlotti, 1968). 

Noutro estudo realizado em Milão, cuja amostra era de 36 animais com alergia alimentar 

que apresentavam prurido generalizado, 4 deles apresentavam prurido perianal e 1 deles tinha 

uma fistula perianal. Além disso, 10 animais apresentavam otite externa bilateral. Sinais 

gastrointestinais foram apresentados apenas num animal. Todos os sinais dermatológicos e 

gastrointestinais cessaram com a dieta de eliminação e voltaram com a reintrodução da dieta 

original. 2 dos cães tinham alergia alimentar e alergia á picada de pulga simultaneamente. Além 

disso, 3 casos apresentavam alergia alimentar e atopia (Proverbio et al., 2010). Assim sendo, 

quando estamos perante um caso de alergia alimentar nunca podemos excluir outras alergias 

em primeira instância, sem fazer os respetivos testes. Em medicina humana existem ligações 

causais entre a dermatite atópica e alergia alimentar, o que também poderá acontecer na 

medicina veterinária (Gustafsson et al., 2003). 
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9. DIAGNÓSTICO 

 
O diagnóstico nas alergias alimentares tem dois objetivos:  

• Estabelecer uma reação causal entre a ingestão dos alimentos e os sinais clínicos que o animal 

apresenta. 

• Identificar o mecanismo imunológico da reação alérgica (Morariu et al., 2010). 

Em primeira instância é importante descartar todas as causas que originam um quadro 

clínico semelhante a alergia alimentar, pelo que é necessário realizar várias provas, como por 

exemplo: raspagens e citologias cutâneas, tricograma, teste da fita-cola, avaliação com a 

lâmpada de Wood, culturas para dermatófitos e bactérias, citologia do conteúdo auricular 

(Moreno & Tavera, 1999).  

  

É de extrema importância obter uma boa história clinica, um exame físico detalhado, fazer 

testes de diagnóstico, uma dieta de eliminação e uma dieta de provocação (Morariu et al., 2010). 

 

 

 

 

 

(a)                                            (b) 

Figura 1. Dermatite, alopecia, eritema na zona interdigital (a) e facial (b) num Bulldog com Alergia 
Alimentar, representado com setas azul (fotografia gentilmente cedida pelo Hospital Veterinário de Trás-
Os-Montes). 
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9.1 HISTÓRIA CLÍNICA E EXAME FÍSICO 

Na história clínica deverão ser feitas perguntas específicas sobre a alimentação do animal, 

abrangendo a história alimentar, os processos de transformação aplicados assim como as 

quantidades ingeridas, sendo importante perceber qual a quantidade mínima ingerida que 

provoca a exacerbação dos sinais clínicos (Morariu et al., 2010).  

Alguns exemplos de possíveis perguntas sobre a história alimentar estão representadas na 

tabela nº2. Quando os tutores conseguem ter um diário de alimentação, onde registam todos os 

alimentos ingeridos pelo seu animal, torna-se bastante vantajoso para o médico veterinário. 

Questões sobre o sistema gastrointestinal, respiratório e dermatológico deverão ter especial 

atenção. Em relação ao exame físico, este é obrigatório e nele observamos muitas vezes sinais 

dermatológicos como prurido, alopécica, feridas por auto-traumatismo e dermatite. Como 

referido anteriormente, o prurido é o sinal clínico mais notório e que normalmente estará sempre 

associado, no entanto, nunca se pode descartar o facto de este poder estar presente noutras 

doenças dermatológica (Crespo et al., 2004). 

 
 
 
Tabela 2. História da alimentação do animal (Jackson, 2009) 

 

       

 

1 Qual a alimentação do seu cão? E qual era a alimentação anterior? 

2 O seu animal está a ser sujeito algum tratamento? 

3 Oferece a sua comida ao animal? 

4 Come carne crua? Ou carne de porco? 

5 Quando dá medicação ao seu animal, esconde os comprimidos na comida? 

6 Bebe água? Com que frequência? 

7 Possui outro animal de estimação? Se sim, o seu cão come a alimentação do outro animal? 

8 Caso tenha outro cão, qual é a sua alimentação? 

9 É possível que o seu animal coma alimentos que encontra na rua durante o passeio? 

10 Quem o costuma alimentar? É possível que algum vizinho ofereça comida ao seu animal? 
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 9.2 TESTE SEROLÓGICO ELISA e RAST 

O objetivo deste teste é a deteção do alérgenio especifico do anticorpo (IgE), tendo por 

base a medição da ligação do soro do animal (que contem Ag’s) com o extrato do alergénio, 

após a sua junção. Os anticorpos que não se ligam são removidos. A ligação é detetada por um 

reagente especifico (uma enzima ou um radioisótopo). A quantidade de reagente é medida por 

colometria, fluorometria ou radiometria, que gera um sinal proporcional a quantidade de 

reagente presente, que por sua vez, é proporcional a quantidade de ligações. Assim sendo, o 

RAST e ELISA ligam os alergénios que queremos testar a um substrato sólido. A medição dos 

anticorpos totais é um fraco indicador para detetar alergia alimentar, não devendo ser utilizada 

na distinção entre alergia “presente” ou “ausente”. Estes testes não são sensíveis nem 

específicos, podendo dar valores opostos consoante o teste utilizado, não sendo possível 

comparar resultados de testes diferentes. Além disso, o reagente utilizado é de extrema 

importância na medida em que se liga apena aos IgE e não aos IgG, embora isso nem sempre 

se verifique, uma vez que existem regiões similares entre IgE e IgG, podendo existir reatividade 

cruzada. Caso se verifique tratamento com corticosteroides, estes podem influenciar os 

resultados (Miller et al., 2013). 

 

  9.3 TESTE INTRADÉRMICO 

Neste teste, os extratos alimentares suspeitos são inseridos na pele do animal, e passado 

quinze minutos é realizada a sua leitura, medindo os halos que são resultantes de inflamação. 

No entanto, uma grande desvantagem deste é a sua incapacidade de detetar hipersensibilidade 

do tipo II, III e IV. Além disso, os alérgenos são diluídos, fazendo com que tenha um prazo de 

validade bastante curto, devendo ser utilizados num intervalo de duas semanas. O teste com 

mistura de alérgenos não deve ser recomendado, na medida em que uma variável quantidade 

individual de alérgenos está presente, dando um resultado de baixa reatividade e por sua vez, 

falsos negativos podem ser observados. O animal pode ser alérgico apenas a um alérgeno da 

mistura, assim sendo os resultados podem levar á inclusão inadequada de alérgenos ao qual o 

animal não é alérgico efetivamente. Só os órgãos alvo são sensíveis aos antigénios, desta forma 

caso seja um órgão do trato gastrointestinal, a pele não reage ao teste, originando um resultado 

negativo, sendo uma desvantagem. Por último, para que os resultados não sejam insatisfatórios, 

exige que o animal esteja completamente parado, em decúbito lateral (Miller et al., 2013). 
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 9.4 ENDOSCOPIA OU TESTE GASTROSCÓPICO 

Este teste consiste na injeção de algumas gotas de um extrato alimentar no estômago e 

posterior observação de uma possível inflamação, edema e produção de muco. Os tecidos 

devem ser biopsiados para se determinar o grau de desgranulação de mastócitos. Uma das 

grandes preocupações deste tipo de teste é o facto de poderem desenvolver reações sistémicas, 

além de que, possui um elevado custo e é uma prova muito invasiva. Necessita de anestesia 

geral e não se conhece o seu valor  no diagnostico (Taylor et al., 2015). 

 

 9.5 BIÓPSIA DE PELE  

Os resultados obtidos na realização das biópsias de pele em casos de alergia alimentar, 

sugerem uma doença alérgica, mas não especificam o tipo de alergia, pelo que não possuí um 

valor diagnóstico fiável. Nos cães observa-se uma dermatite perivascular, hiperplasica com 

infiltração de muitos neutrófilos e alguns eosinófilos. Os vasos encontram-se dilatados e 

congestionados, podendo estar presente um edema na derme de leve a moderado. Relativamente 

a epiderme, observamos dermatite supurativa, foliculite e perifoliculite. Em casos crónicos 

existe hiperplasia das glândulas sebáceas e das glândulas apócrinas (Moreno & Tavera, 1999). 

            

9.6 DIETA DE ELIMINAÇÃO 

O método ideal de diagnóstico é a alimentação com uma dieta de eliminação caseira ou 

comercial. A mudança para a nova dieta deverá ser feita durante um período de cinco dias para 

evitar distúrbios gastrintestinais, devendo ser restrita a uma fonte de hidratos de carbono e uma 

fonte de proteína, ao qual o animal nunca manteve contato (Friedeck, 2011).  

 Nunca esquecer que o tutor é o elemento chave para atingir o objetivo com sucesso, sendo que 

este deverá oferecer apenas a dieta de eliminação e água, mantendo o procedimento durante 8 

a 12 semanas. Além disso, durante este período de tempo os suplementos vitamínicos, 

medicamentos palatáveis e brinquedos mastigáveis deverão ser evitados. Relativamente às 

pastas dentífricas com proteínas, estas deveram ser substituídas por pastas aromatizadas com 

malte. Os tutores deverão oferecer a dieta de eliminação diariamente e registar a regressão dos 

sinais clínicos, para que o médico veterinário consiga ter uma visão completa e pormenorizada 

da evolução do animal (Friedeck, 2011). 
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Uma dieta de eliminação ideal deverá respeitar as seguintes características:  

• Conter uma proteína de elevada digestibilidade (mais do que 87%), ou uma proteína 

hidrolisada.  

• Ser livre de qualquer fonte de aditivos. 

• Não deverá conter elevado nível de aminas vasoativas, como por exemplo histamina. 

• Ser nutricionalmente completa de acordo com a raça, idade e estilo de vida do animal. 

O médico veterinário antes de decidir qual dieta a oferecer ao animal, em primeira 

instância deverá investigar cuidadosamente e minuciosamente todos os alimentos que fazem 

parte da alimentação habitual.  Segundo a académia Americana de Dermatologia Veterinária, a 

dieta preparada em casa é a mais recomendada, contudo a sua confeção torna-se bastante 

exaustiva e nem sempre é a mais adequada, especialmente no caso de jovens em fase de 

crescimento, não satisfazendo as necessidades básicas do animal. A outra opção consiste numa 

ração comercial hipoalergénica ou analergénica. As rações comerciais têm a vantagem de serem 

mais convenientes, na medida em que contém novas proteínas e são nutricionalmente 

equilibradas e completas de acordo com o peso e raça. Ainda assim, é importante relembrar de 

que nem todas as dietas comerciais foram adequadamente testadas em cães com alergia 

alimentar. As dietas com proteínas hidrolisadas têm sido testadas em vários ensaios clínicos, 

tendo resultados positivos. Na verdade, uma proteína hidrolisada tem as ligações peptídicas 

quebradas formando cadeias de aminoácidos mais pequenas, conduzindo assim a uma 

diminuição da reação alérgica e um aumento da digestibilidade. Mesmo assim, o animal pode 

desenvolver uma reação alérgica, caso seja alérgico a “proteína progenitora”, nenhuma dieta 

comercial garante 100% de hidrolise da proteína (Friedeck, 2011).  

É um desafio muito complicado escolher a melhor dieta de eliminação, visto que a 

maioria dos animais fazem uma alimentação à base de ração comercial, que contém uma 

diversidade de proteínas e de hidratos de carbono, assim sendo é difícil saber qual o alergénio 

ofensor. Atualmente não há um consenso sobre a duração da dieta de eliminação para o 

diagnóstico deste tipo de doença dermatológica, vários autores referem-se a um período de 3 a 

12 semanas, não havendo deste modo um tempo exato. Num estudo de 209 cães com alergia 

alimentar, após 3 semanas de ingestão da dieta de eliminação, concluiu-se que 

aproximadamente metade dos animais obtiveram uma redução acentuada dos sinais clínicos. 

Em 5 semanas 85% dos animais obteve melhorias, ao final de 8 semanas 95% dos animais 

tinham melhorado.  Em menos 5% dos animais foram necessárias 13 semanas para eliminar por 

completo os sinais clínicos. Com este estudo, concluímos que aumentar a dieta de restrição até 
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8 semanas, aumenta a sensibilidade do diagnóstico a mais de 90% dos casos (Mueller et al., 

2016). Caso o animal esteja a fazer um tratamento com glucocorticoides ou antibiótico, é 

necessário, manter a dieta no mínimo de duas semanas após a interrupção da medicação 

(Carlotti et al., 1990). 

Noutro estudo retrospetivo demonstrou-se que uma dieta de 6 semanas usando uma ração 

hidrolisada de galinha tinha a mesma acuidade diagnóstica que uma dieta de eliminação 

preparada em casa. E em ambos os casos a recidiva dos sinais clínicos foi desencadeada pela 

reintrodução do alimento original (Carlotti, 1968).  

As causas mais significativas do insucesso de uma dieta de eliminação são:  o animal 

pode ser alérgico à “proteína progenitora” de uma dieta hidrolisada ou então os sinais clínicos 

podem estar associados a uma alergia aos ácaros de armazenamento (Guaguère & Prélaud, 

2009).  

  

9.7 DIETA DE PROVOCAÇÃO 

Para obter a confirmação do diagnóstico, após o animal responder positivamente a dieta 

de eliminação, deverá ser fornecida a dieta inicial, sendo que os sinais clínicos voltam a surgir 

no período de tempo de duas semanas. De seguida, a dieta de eliminação é novamente 

introduzida e numa fase posterior os alergénios individualmente, num intervalo de uma a duas 

semanas. Caso o animal não volte a exibir os sinais clínicos, podemos estar perante uma alergia 

não alimentar. Quando descobrimos o alergénio ofensor, junto com a equipa veterinária decide-

se a dieta mais apropriada (Hensel, 2010).  

Assim sendo, para confirmar este tipo de alergia é necessário mostrar que os sinais 

clínicos melhoraram com a dieta de eliminação, mas também que a reintrodução da dieta 

original provoca uma retoma (Carlotti et al., 1990). 

Os tutores sentem-se relutantes na reintrodução da dieta inicial, quando os animais reagem com 

sucesso a dieta de eliminação, contudo é importante convencer e explicar que a reintrodução da 

dieta inicial ajuda a obter um diagnóstico mais fiável.  Além disso, podemos estar perante um 

acaso, por exemplo quando durante o tratamento foi aplicado um desparasitante externo e desta 

forma houve melhorias dos sinais, não se tratando deste modo de uma alergia alimentar (Hill, 

1999). Na figura 2 encontra-se um esquema simplificado de diagnóstico de alergia alimentar. 
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Figura 2.  Esquema simplificado de diagnóstico de alergia alimentar (Adapatdo de Ettinger et al., 2005) 

Anotar no diário os alimentos ingeridos e a evolução dos sinais clínicos, durante 
1 ou 2 semanas, antes do fornecimento da dieta de eliminação. 

Eliminar as infeções secundárias, porque estas causam prurido, podendo esconder 
uma resposta positiva a dieta de eliminação. 

 

 
Identificar a dieta caseira ou comercial apropriada para o animal juntamente com o 
Médico Veterinário. 

 

Se melhorar parcialmente, 
provável não se trata de alergia 
alimentar. Continuar a dieta e caso 
se observe melhorias, oferecer a 
dietas por mais 4 semanas. 
 

Se não melhorar, 
provavelmente não estamos 
perante alergia alimentar. 

Se melhorar, iniciar a dieta 
de provocação, com a dieta 
inicial ou proteínas 
individuais. 

Se continuar a melhorar parcialmente, 
podemos não estar perante alergia 
alimentar. Além disso, pode estar a 
ocorrer em conjunto com atopia ou 
alergia à picada de pulga. 

Iniciar desafio com a dieta inicial ou proteínas 
individuais. 

Se os sinais clínicos piorarem, estamos perante 
alergia alimentar. Reiniciar a dieta de eliminação.  

Recomendar uma deita comercial com base 
nos resultados deste estudo. 

 Fornecer a dieta de eliminação durante 4 a 6 semanas, e simultaneamente anotar no 
diário a regressão dos sinais clínicos. 

 
 
 
 
 
 



	

	
19	

 O diagnóstico é de difícil determinação porque a maior parte dos tutores não conseguem 

fazer uma associação dos problemas cutâneos do animal com a sua alimentação. A maioria dos 

autores afirmam que nas consultas de dermatologia, as alergias alimentares são menos 

frequentes do que a atopia ou a hipersensibilidade a ectoparasitas (Friedeck, 2011). 

 

10. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL   

 

A alergia alimentar possui uma grande variedade de sinais clínicos, pelo que se obtém 

uma lista muito abrangente de potenciais diagnósticos diferenciais, como se pode observar na 

tabela nº 3 (Verlinden et al., 2006).  

 Tabela 3. Diagnósticos diferenciais de alergia alimentar em cães (Adaptado de Verlinden et al., 2006). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ectoparasitas Queiletielose 

Demodicoses 

Sarna Sarcótica 

Alergia á picada de pulga 

Causas Imunológicas Atopia 

Alergia por contacto 

Dermatomicose 

Reação a drogas 

Doença autoimune 

Outras Causas Pioderma primário 

Seborreia 

Intolerância alimentar 

Deficiência em Zinco 

Hipotiroidismo 

Leishmaniose 
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11. TRATAMENTO 

 

         11.1 NUTRIÇÃO ANIMAL 

Em termos gerais, antigamente os alimentos comerciais suprimiam as necessidades 

mínimas do animal, como indicam estudos laboratoriais realizados em beagles. Atualmente, os 

produtos alimentares têm vindo a sofrer grandes alterações tendo em conta a idade, o 

crescimento, o estado de saúde, a raça e o porte do animal.  É de salientar que o porte do animal, 

ultimamente, tem uma maior importância relativamente à raça. Cães de raça distinta com pesos 

corporais similares apresentam grandes variações nas necessidades energéticas. É também 

importante evidenciar que os músculos consomem mais energia do que a massa gorda (Pibot & 

Canin, 2007).  

 

          11.1.1 DIETA CASEIRA  

As dietas caseiras, quando não são cuidadosamente formuladas, são muitas vezes 

desequilibradas, o que as torna inadequadas para cães jovens, de grande porte ou de crescimento 

rápido. No entanto, existem receitas equilibradas que podem ser elaboradas em casa pelos 

tutores (Gaschen & Merchant, 2011).  

Para colmatar o desequilíbrio nutricional nestes casos, é aconselhável a suplementação 

por via oral de macro minerais e de oligoelementos, com vitaminas e minerais (Verlinden et 

al., 2006). 

Estas dietas têm na sua composição uma quantidade substancial de água, logo o animal 

bebe menos. Também poderão ter excesso de proteína, uma deficiência de ferro e de cálcio, o 

que pode provocar uma diminuição de peso corporal. Quando fornecidas por um longo período, 

as dietas deverão ser elaboradas com a supervisão de um médico veterinário. Todas as falhas 

deverão ser anotadas para que, em conjunto com o veterinário, se consigam arranjar soluções 

(Hill, 1999).  
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         11.1.2 DIETA COMERCIAL  

 

Existem várias dietas comerciais de diferentes marcas que podem ser fornecidas, das 

quais se destacam algumas presentes no mercado. 

 

“Hypoallergenic DR 21” 

Péptidos de baixo peso molecular fazem parte da constituição desta dieta e apresentam 

uma baixa capacidade de estimulação alergénica. É composta por ácidos gordos Ómega 3 de 

cadeia longa que modulam as reações cutâneas e ajudam na integridade da mucosa intestinal. 

Além disso, possuí fibras fermentáveis que favorecem o equilíbrio da flora intestinal (fig.3). 

Ingredientes: Arroz hidrolisado de extrato de proteína de soja, sais minerais, hidrolisado de 

fígado de aves, polpa de beterraba, óleo de soja fruto-oligossacarídeos (FOS), óleo de peixe, 

óleo de borragem e extrato de Flor de Tagete (fonte de luteína). 

Aditivos nutricionais: Vitamina A, vitamina D3, E1 (Ferro), E2 (Iodo), E4 (Cobre), E5 

(Manganésio), E6 (Zinco), Conservantes e Antioxidantes. 

(http://www.royalcanin.pt/produto/hypoallergenic-dr-21-pt. Acedido em 21, Agosto, 2017)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ração "HYPOALLERGENIC DR 21" 
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“Hypoallergenic Small Dog HSD 24” 

Esta dieta poderá ser recomendada a cães adultos com menos de 10kg, como dieta de 

eliminação quando estão presentes sinais dermatológicos e/ou gastrointestinais, ou em casos de 

intolerância alimentar, IBD, IPE, diarreia crónica e SID (fig.4). É constituída por um 

hidrolisado de isolado proteico de soja com péptidos de baixo peso molecular, este é bastante 

digerível, possuindo desta forma um potencial alergénico reduzido. A sua combinação de 

niacina, inositol, colina, histidina e ácido pantoténico ajuda a reduzir as perdas de água 

transepidermicas, reforçando, deste modo, o efeito barreira da pele. Além disso, tem um 

constituinte polifosfato de sódio que é um quelante de cálcio salivar, tornando-o indisponível 

para a formação de cálculo dentário. (http://www.royalcanin.pt/produto/hypoallergenic-small-

dog-hds-24-pt . Acedido em 21, Agosto, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Anallergenic” 

Esta dieta é indicada quando estamos perante alergia ou intolerância alimentar, podendo 

ser fornecida ao animal de imediato sem qualquer transição alimentar. É constituída por 

proteínas de penas, que contém aminoácidos simples e oligopeptideos de peso molecular baixo. 

Tem uma componente de restrição alérgica, na medida em que possui amido em vez de cereais 

inteiros (fig.5).  

Uma das vantagens desta dieta é o seu papel barreira cutânea devido à sua combinação 

de niacina, inositol, colina, histidina e ácido pantoténico, que ajuda a reduzir as perdas de água 

transepidérmicas. O seu complexo sinérgico de antioxidantes reduz o stress oxidativo e ajuda a 

neutralizar os radicais livres. Composição: Amido de milho, hidrolisado de penas com baixo 

peso molecular (fonte de L-aminoácidos e oligopeptídeos), óleo de copra, óleo de soja, 

Figura 4. Ração "Hypoallergenic Small Dog HSD 24" 
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minerais, fibras vegetais, polpa de chicória, FOS, óleo de peixe, mono e diglicerídeos de ácidos 

gordos esterificados com ácido cítrico, gordura animal, extrato de Flor de Tagete (fonte de 

luteína). Aditivos Nutricionais: Vitamina A, D3, E1 (Ferro), E2 (Iodo), E4 (Cobre), E5 

(Manganésio), E6 (Zinco), E8 (Selénio), Conservantes  e Antioxidantes.  

(http://www.royalcanin.pt/produto/anallergenic-an18-pt, Acedido 

em 21, Agosto, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

“Allergy & Skin Care z/d” 

É indicada em casos de alergia e/ou intolerância alimentar, dermatite pruritica e otite 

cronica externa. Poderá ser utilizada como dieta de eliminação, tendo um efeito positivo nos 

sinais clínicos tanto dermatológicos como gastrointestinais. Por sua vez, não é indicada para 

animais em crescimento, fêmeas em gestação e em lactação (fig.6).  

 Esta dieta é constituída por fígado de frango com proteínas de peso molecular com um máximo 

de 3 000 daltons, o que se torna benéfico, na medida em que evita uma sensibilização do sistema 

imunitário. Contém uma única fonte de hidrato de carbono, ácidos gordos essenciais que é 

benéfico, pois ajuda a nutrir a pele e o pelo.  

(http://www.hillspet.co.uk/en-gb/skin-health/dermatology-dog-food.html#product-z-d,   

Acedido em 21, Agosto, 2017) 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 5. Ração "Anallergenic" 

Figura 6.  Ração " Allergy & Skin Care Z/d" 
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11.2 TRATAMENTO MÉDICO 

 

              11.2.1 TERAPIA SINTOMÁTICA 

É essencial uma desparasitação correta para o controlo das pulgas, visto que agravam o 

prurido. Este pode ser aliviado com terapia tópica, com shampoos antimicrobianos e sprays 

(com propriedades anti-histamínicas e com glucocorticoides) a cada dois a sete dias. Outra 

alternativa passa pela suplementação com ácidos gordos essenciais, como o ácido 

eicosapentaenóico, que tem um papel benéfico no controlo do prurido (Hnilica, 2006).  

Um estudo afirma que uma proporção dietética de 5:1 e 10:1 em ácidos gordos omega6: 

omega3 reduz o potencial inflamatório. Isto acontece porque os ácidos gordos modulam a 

produção de citoquininas; ajudam na função lipídica da epiderme. (Moreno & Tavera, 1999). 

A administração de um anti-histamínico sistémico durante uma a duas semanas é 

aconselhável.   O dextrometorfano (antagonista dos opiáceos) pode ser útil no controlo do auto-

-traumatismo, ajuda a diminuir a vontade do animal em se lamber e mordiscar, devendo ser 

administrado a cada 12 horas. É benéfico serem prescritos juntamente com os glucocorticoides, 

na medida em se consegue utilizar doses mais baixas de corticosteroides (Hnilica, 2006). 

Relativamente à corticoterapia, esta pode ser implementada para controlar o prurido e 

evitar lesões secundárias. No entanto, existem estudos que mostram que a Alergia Alimentar 

tem uma resposta pobre no tratamento com corticosteroides. Existem estudos que colocam em 

causa as informações anteriores, como prova um estudo realizado em 51 casos de alergia 

alimentar com sinais clínicos dermatológicos, em que 39% dos casos obtiveram uma resposta 

positiva à administração de corticosteroides, 44% apresentaram resposta parcial e apenas 19% 

obtiveram uma resposta pobre (Halliwell, 1992). 

Os corticosteroides de curta duração (fosfato dissódio de dexametasona ou acetato de 

prednisolona) são eficazes para proporcionar alívio (Hnilica, 2006) . 

O uso de glucocorticoides pode complicar a avaliação do estado real do animal, devendo 

ser administrado apenas quando necessário, por exemplo no caso do animal apresentar muito 

prurido e comportamentos de automutilação. Desta forma, deve ser administrado por via oral 

durante o menor tempo possível (uma ou duas semanas) e deverão ser retirados o mais cedo 

para que a evolução real do tratamento possa ser avaliada (Hill, 1999).  

A terapia sistêmica com glucocorticoides possui alguns efeitos secundários que podem 

variar de leve (PU/PD) a grave (demodicose e calcinosis cutis). Assim sendo, a todos os cães 
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sujeitos a esta terapia mais do que 3 meses seguidos, deve-se monitorizar frequentemente o 

trato urinário inferior (Hnilica, 2006).  

 

 

12. PAPEL DO TUTOR 

 

A falta de conhecimento do tutor é geralmente uma das principais razões para o insucesso 

do tratamento. Foi realizado um estudo que tinha como objetivo avaliar a eficácia do tratamento 

em função do conhecimento do tutor sobre a doença. Conclui-se que a falta de instrução por 

parte do tutor para estes casos apresentou uma taxa de insucesso de 52%, em relação aos que 

estavam devidamente informados sobre todo o tratamento a cumprir, a taxa baixou para 27%.  

Em suma, a informação e atenção despertada pelo tutor é parte integrante do sucesso 

terapêutico. É importante realçar que durante o tratamento, o acesso do animal ao exterior 

deverá ser limitado e acompanhado para que desta forma seja possível controlar a toda a sua 

alimentação. Por sua vez, o Veterinário deve agendar consultas regulares para de acordo com 

o tutor saber quais as falhas, controlar os ectoparasitas, infeções secundárias e outras questões 

que possam complicar a interpretação dos resultados (Gaschen & Merchant, 2011).  
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13. PROGNÓSTICO 

 

O prognóstico referente à alergia alimentar é bom quando se consegue identificar o 

alergénio ofensivo. A forma como o plano dietético é cumprido influencia o prognóstico, assim 

como as instruções corretas do veterinário e o envolvimento do tutor. Alguns animais tornam-

se alérgicos a uma nova proteína na sua dieta após 2-3 anos, verificando-se deste modo uma 

recaída. Quando isto acontece, um novo ensaio alimentar deverá ser realizado para identificar 

o novo alergénio e a posteriori, aconselhar uma nova dieta hipoalergénica. Não é difícil 

identificar o novo alergénio quando o animal tem como base na sua alimentação uma dieta 

hipoalergénica comercial, isto acontece porque possui um número limitado de constituintes.  

Evitar o alergénio ofensor pode permitir que a tolerância oral se recupere, como consequência, 

temos uma diminuição da alergia. A persistência de Atc’s impede a recuperação da tolerância 

oral, sendo necessário vários meses para que estes desapareçam. Alguns medicamentos 

impedem o reaparecimento da tolerância oral, sendo o caso dos corticosteroides, que podem 

inibir a função supressora do GALT (Verlinden et al., 2006). 
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CAPÍTULO II – DESCRIÇÃO DOS CASOS CLÍNICOS  

 

 

1. OBJETIVOS  

 

O objetivo desta dissertação de Mestrado é a descrição e análise de 3 casos clínicos 

diagnosticados presuntivamente como alergia alimentar que manifestaram sinais clínicos 

dermatológicos, com posterior comparação dos resultados obtidos (como sinais clínicos, 

resultados dos exames complementares, tratamento médico e alimentar e evolução da doença) 

com a informação recolhida na bibliografia disponível sobre o tema. Pretende-se também 

perceber qual é o papel do tutor no sucesso do tratamento. 

 

 

 

  2. MATERIAL E MÉTODOS  

  

Nesta dissertação estão descritos 3 casos clínicos. 2 dos casos foram recolhidos no 

Hospital Veterinário da Trofa e 1 dos casos no Hospital Veterinário de Trás-os-Montes.   

A recolha da informação para esta dissertação decorreu durante a realização do estágio 

prático no âmbito da Dissertação de Mestrado em Medicina Veterinária, meses de Setembro a 

Dezembro de 2016 no Hospital Veterinário da Trofa e de Janeiro a Março de 2017 no Hospital 

Veterinário de Trás-os-Montes. 
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CASO CLÍNICO #1 

 

Identificação do animal 

Nome: Kiko 

Raça: Indeterminada 

Idade: 1 ano  

Peso: 9,4 kg 

Sexo: Macho, castrado 

 

Motivo da consulta:   

No dia 19 de Novembro de 2016 apresentou-se no Hospital Veterinário da Trofa, um cão 

castrado (fig. 7), que apresentava uma recaída de um quadro pruritico, mordiscava os membros 

e a cauda. Foi a 3ª consulta neste Hospital, 2º de acompanhamento.  

 

Anamnese: 

Relativamente ao sistema digestivo o animal apresentava alterações, o seu apetite estava 

diminuído e ingestão de água era normal. O animal tinha episódios de vómito e diarreia 

frequentes.  

Quanto ao sistema cardiorrespiratório o animal tinha uma respiração eupneica, não 

apresentava tosse nem secreções nasais e/ ou oculares.  

A sua locomoção era normal com uma postura e marcha sem dificuldade nem dor. 

Na parte dermatológica o animal manifestava prurido, crostas e eritema localizado nos 

membros e na cauda. A tutora também referiu que o problema persiste durante todo o ano, não 

estando associado a sazonalidade. 

No que concerne ao maneio o kiko é considerado um cão tanto “indoor” como “outdoor” 

e é passeado no jardim com trela, não mantendo contato com outros animais. A sua alimentação 

tinha por base uma ração seca comercial do hipermercado constituída por frango, sendo que 

esta foi substituída em Agosto de 2016 para uma ração “hypoallergenic”â da Royal Canin.  

No que se refere a história passada o animal sempre foi saudável, sendo por isso levado 

ao Hospital veterinário da Trofa unicamente para desparasitação, vacinação e castração. 

 

Figura 7. kiko, macho castrado, caso#1 
(fotografia gentilmente cedida pela tutora). 
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Exame Físico: 

O animal apresentava alopecia e crostas que abrangiam o dorso e a base da cauda, além 

disso continha prurido classificado como 3 numa escala de 0-5 (Paterson, 1995). Assim como, 

eritema generalizado nas seguintes zonas corporais: zona inguinal, axilar, membros distais, 

dorso e pavilhão auricular, representado na figura 8 (a, b). Ao toque a pele apresentava um 

aumento da temperatura. Durante o exame físico foram encontrados ectoparasitas (pulgas), 

como demonstra a figura 8 (c). 

Em todos os outros parâmetros avaliados no exame do estado geral não foram observadas 

alterações dignas de registo. 

Quanto ao exame especial foi realizado exame do pavilhão auricular que não apresentou 

alterações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                               (b)                                                       (c) 

Figura 8.   Kiko, macho castrado, caso#1, apresenta crostas na zona perianal (a), zonas de alopecia e eritema 
nos membros (b), presença de uma pulga (c). Zonas corporais identificadas com seta azul respetivamente. 
(fotografias gentilmente cedidas pelo Hospital Veterinário da Trofa). 
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Lista de Problemas: Alopecia, eritema, prurido, crostas, ectoparasitas, vomito e diarreia. 

 

Diagnóstico Diferencial: Tendo em conta a lista de problemas elaborou-se a seguinte 

lista de diagnósticos diferenciais. 

• Alergia à picada de pulga. 

• Alergia Alimentar. 

• Intolerância alimentar. 

•  Alergia por contato 

• Pioderma primário. 

• Sarna Sarcótica. 

• Queiletielose. 

• Atopia. 

• Dermatomicose. 

	

Exames Complementares: 

Em Agosto de 2016 procedeu-se a colheita de sangue que foi enviado para um laboratório 

externo, para a realização de teste de alergologia, que apresentou resultado positivo para 

alergénios alimentares, como se pode observar em anexo.  

Foi fornecido ao animal uma dieta de eliminação “hypoallergenic”â da Royal Canin, 

com a qual se conseguiu a remissão dos sinais clínicos.  

 

Diagnóstico: 

Presuntivo de Alergia Alimentar. Em virtude de o tutor não demonstrar interesse na 

descoberta do verdadeiro alergénio, não houve a reintrodução da dieta inicial. 
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Tratamento: 

Em Agosto de 2016 (1ª consulta), em que a queixa inicial foi de prurido foi prescrito o 

seguinte tratamento: 

• Prednisona: 5mg 1 comprimido BID, durante 5 dias (seguido de desmame). 

• Inibidor da bomba de protões – Omeprazol 10 mg, 1 comprimido BID, durante 10 dias. 

• Suplemento com Ácidos Gordos, minerais Ómega-3 e Ómega-6, 1 cápsula BID. 

• Banhos semanais com Digluconato de Clorexidina. 

• Desparasitação externa com Fluralaner e interna com Epsiprantel e Pirantel. 

• Ração “Hypoallergenic”â da Royal Canin. 

 

Dia 25 de Agosto de 2016, a tutora reportou um agravamento do quadro clínico com 

prurido e eritema generalizado nas seguintes zonas corporais: zona inguinal, axilar, membros 

distais, dorso e pavilhão auricular. Nesta consulta foi lhe prescrito o seguinte tratamento: 

• Antibiótico cefalosporina, cefalexina 250mg, 2 comprimidos BID durante 10 dias. 

• Prednisona 5mg, 2 comprimidos BID, durante 3 dias (seguido de desmame). 

• Inibidor da bomba de Protões - Omeprazol 10mg, 1 comprimido BID durante 10 dias. 

• Banhos com Digluconato de Clorexidina semanais. 

• Ácido Fusídico e Betametasona, durante 5 dias. 

 

Foi explicado á tutora que uma semana é um período de tempo bastante curto para se 

observar melhorias com a ração hipoalergénica. 

 

Dia 19 de Novembro de 2016, segundo a tutora o animal esteve sem sintomatologia nos 

meses anteriores e apresentou uma recaída na última semana.  

O tratamento foi atualizado para: 

• Banhos de 2 em 2 dias com Digluconato de Clorexidina. 

• Prednisona 5mg, 2 comprimidos BID durante 5 dias. Com respetivo desmame, 

fornecer bastante água. 

• Inibidor da bomba de protões - Omeprazol 10mg, até ao final da Prednisona. 

• Desinfeção e limpeza local das feridas com Clorexidina. 

• Desparasitação externa com Fluralaner e interna com Fenbendazole e Praziquantel.  
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Prognóstico: 

Bom caso o tutor cumpra com todas as indicações prescritas pelo Médico Veterinário 

como por exemplo: usar colar isabelino ao longo de todo o tratamento.  

	

Reavaliação: 

Voltar no final do tratamento. 

	

Recomendações: 

Continuar a alimentar o animal com ração hipoalergénica. Suplementos vitamínicos, 

medicamentos palatáveis e barras dentárias deverão ser evitadas.  

  

 

O animal manteve-se sem sintomatologia até ao final do período de estágio. 
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CASO CLÍNICO #2 

 

Identificação do animal 

Nome do animal:  Guga 

Raça: Bulldog Francês 

Idade: 1 ano  

Peso: 12kg 

Sexo: Macho, castrado 

 

Motivo da consulta: 

Apresentou-se no dia 15 de Outubro de 2016 ao Hospital Veterinário da Trofa, um cão 

com 1 ano (fig.9), que apresentava uma recaída. Foi a sua 4ª consulta neste Hospital, 3ª de 

acompanhamento após ter sido diagnosticado presuntivamente alergia alimentar em Setembro 

de 2015. 

 

Anamnese: 

  O animal apresentava apetite e ingestão de água normal. As suas fezes e urina não 

apresentavam alterações dignas de registo. 

 O Guga apresentava uma respiração normal sem tosse, sem espirros nem secreções. 

 Relativamente à pele do animal, esta continha alopecia e eritema nas seguintes áreas 

corporais: no dorso, zona inguinal, zona axilar, cabeça, pescoço e membro posterior direito. 

Para além disso, a tutora afirma que o animal tem a pele quente ao toque. Coça imenso o 

pavilhão auricular direito e que esse apresenta uma secreção ceruminosa. Alertou ainda, para o 

facto de o animal inclinar a cabeça para o lado direito. 

No que concerne ao maneio, o Guga mantem contato com outro animal, um gato que tem 

as vacinas e a desparasitação em dia. 

   A sua alimentação tinha por base ração seca “hypoallergenic”â da Royal Canin, que 

veio substituir em Setembro de 2015 a ração comercial de marca branca. São adicionadas a sua 

alimentação vitaminas. 

  O animal é passeado sempre com trela não tendo acesso a matéria toxica.  

 

Figura 9. Guga, macho castrado, caso#2. 
(Fotografia gentilmente cedida pelo hospital 
veterinário da Trofa). 
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 História Médica Passada: 

 Este animal para além da alergia alimentar tem sido saudável, as suas visitas ao hospital 

resumem-se a castração, desparasitação e a atualização do plano vacinal. 

  Foi nos transmitido pela tutora que nenhum dos outros que coabitam com o animal 

apresentam problemas de pele. 

 

 Exame Físico: 

 O animal apresentava alopecia que abrangia a cabeça, pescoço, e zona inguinal, zona 

axilar e membro posterior direito, como se pode observar na figura 10 (a, b, c). O prurido nestas 

áreas corporais foi classificado sendo 4 na Escala de Paterson (Paterson, 1995). Foi possível 

observar pápulas na região ventral e hipotricose. O pavilhão auricular foi examinado e 

apresentou eritema e uma secreção. Não foram encontradas fezes de pulga nem evidencia de 

outros ectoparasitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                                  (b)                                                                    

Figura 10. Alopecia localizada nas seguintes áreas corporais:  
na zona axilar (a) e no dorso (b, c). Zonas corporais 
identificadas com seta azul respetivamente. (fotografias 
gentilmente cedidas pelo Hospital Veterinário da Trofa). 
 

(c) 
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Lista de Problemas: Alopecia, eritema, prurido, pápulas, hipotricose, pavilhão 

auricular direito com eritema e uma secreção ceruminosa. 

 

 Diagnostico Diferencial: Tendo em conta a lista de problemas elaborou-se a seguinte 

lista de diagnósticos diferenciais. 

• Alergia alimentar. 

• Alergia à picada de pulga. 

• Alergia ambiental. 

• Alergia por contato 

•  Atopia. 

• Pioderma primário. 

• Sarna Sarcótica. 

• Queiletielose. 

• Dermatomicose. 

• Hipotiroidismo. 

• Otite.  

 

Exames Complementares: 

Em Setembro de 2015 procedeu-se a colheita de sangue que foi enviado para laboratório 

exterior, para a realização de teste de alergia. Teste esse que apresentou resultado positivo para 

o grupo de inalantes e alimentos, como se pode observar em anexo.  

 Em Abril de 2016 realizou-se o exame otoscópio no qual foi encontrado uma secreção 

ceruminosa, escura, seca e sem odor no pavilhão auricular direito, o canal auditivo esquerdo 

não tinha alterações significativas dignas de registo. Não foram encontrados ácaros, leveduras 

nem bactérias na citologia auricular, foi diagnosticada como uma otite ceruminosa. Além disso, 

realizaram-se raspagens cutâneas e uma cultura para dermatófitos (DTM), que obtiveram um 

resultado negativo.  

 Foi fornecido ao animal uma dieta de eliminação “hypoallergenic”â da Royal Canin, 

com a qual se conseguiu a remissão dos sinais clínicos, ao final de 8 semanas.  
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Diagnóstico: 

Presuntivo de Alergia Alimentar e de Otite Ceruminosa. Em virtude de o tutor não 

demonstrar interesse na descoberta do verdadeiro alergénio, não houve a reintrodução da dieta 

inicial. 

 

 

Tratamento: 

 Na primeira consulta, na qual o animal apresentou prurido abundante, o tratamento 

prescrito pelo Medico Veterinário foi o seguinte: 

• Suplemento com ácidos gordos, minerais e vitamninas. 

• Anti-histamínico Clemastina, 1 comprimido durante 8 dias. 

• Ansiolítico e Anti-histamínico Cloridrato de Hidroxizina 25mg, 1 + ½ comprimido BID. 

• Banhos semanais com Digluconato de Clorexidina 

 

Dia 12 de Setembro de 2015, o Guga apresentou áreas circulares de alopecia e eritema. 

Foi assim prescrito o seguinte tratamento: 

• Prednisona 5mg, BID durante 5 dias. 

• Antifúngico Itraconazol 10mg, ¾ cápsula SID, durante 5 dias. 

• Banhos com Digluconato de Clorexidina seguido de Enilconazol. 

• Ração hypoallergenicâ ou anallergenicâ. 

   

Dia 23 de Abril de 2016, o Guga voltou ao Hospital com uma recaída. No exame físico 

observaram-se pápulas na região ventral, as axilas e a zona inguinal continha eritema. O 

pavilhão auricular direito exibia algum prurido com uma secreção ceruminosa, escura, seca e 

sem odor. Foi prescrito o seguinte tratamento:  

• Prednisona 5mg, BID durante 5 dias. 

• Fusidato de dietanolamina 5mg, Sulfato de framicetina 5mg, Nistatina, Prednisolona 

5mg, 3 gotas BID, durante 5 dias consecutivos. 
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 Dia 15 de Outubro de 2016, o Guga deu entrada no Hospital novamente com uma recaída, 

manifestando prurido no pavilhão auricular, no pescoço e mordisca os membros.  

Foi prescrita a seguinte medicação: 

• Prednisona 5mg, 1 comprimido BID, durante 5 dias. 

• Fusidato de dietanolamina 5mg, Sulfato de framicetina 5mg, Nistatina, 

Prednisolona 5mg, 3 gotas BID, durante 5 dias. 

• Banhos com champô Digluconato de Clorexidina, 15 em 15 dias. 

	

	

Prognostico: 

Bom, caso o tutor cumpra com todas as indicações prescritas pelo Médico Veterinário como 

por exemplo: usar colar isabelino ao longo de todo o tratamento.  

 

Recomendações: 

Foi recomendado manter exclusivamente a ração hypoallergenicâ da Royal Canin e o 

controlo restrito de pulgas com aplicação de Fluralaner á cada 4 semanas.  

Vigiar a atitude do animal e monitorizar o prurido.  

 

À data de conclusão do estágio o Guga está isento de sintomatologia e sem medicação, 

mantendo apenas a dieta (“hypoallergenic”â da Royal Canin). 
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CASO CLÍNICO #3  

Identificação do animal 

Nome: Julieta 

Raça: Indeterminada 

Idade: 2 anos  

Peso: 4 kg 

Sexo: Fêmea, castrada 

 

Motivo da consulta: 

Apresentou-se no dia 7 de Fevereiro de 2017 ao Hospital Veterinário de Trás-os-Montes, 

uma cadela castrada com 2 anos (fig.11), com uma recaída, apresentava um quadro pruritico  – 

suspeita de ingestão de fezes de gato. 

 

Anamnese: 

 A Julieta não apresentava alterações no apetite, sem vómito nem diarreia. Alimenta-se 

á base de ração seca da ração seca Anallergenicâ da Royal Canin. 

 O animal tinha uma respiração eupneica, sem tosse, espirros nem secreções. É muito 

ativo e não apresentava alterações na sua locomoção.  

 O seu pelo apresentava alterações, observou-se alopecia e feridas por auto-traumatismo. 

As regiões mais afetadas são: região periocular, pavilhão auricular, zona inguinal e pescoço. A 

tutora informa que a Julieta passa muito tempo a coçar-se e a mordiscar os membros.  

 Relativamente as condições de vida do animal, este mantem contato com mais dois 

gatos.  

 Alterou a sua alimentação em 2016, fazendo a substituição da ração seca Junior smal 

Dog da Royal Canin para uma Anallergenicâ.  

 Normalmente passeia num parque, mas com supervisão da tutora, neste local não tem 

contato com matérias toxicas. 

 

 

 

 

Figura 11. Julieta, fêmea castrada, 2 anos caso #3 
(fotografia gentilmente cedida pelo HVTM). 
	



	

	
41	

História Medica Passada: 

 Só visitou o Hospital para castração, desparasitação e vacinação. Desta forma, o seu 

plano vacinal encontra-se atualizado para a raiva e as doenças infeciosas.  

 Os outros 2 gatos que coabitam com a Julieta são saudáveis. 

 

 Exame Físico: 

 Apresentava alopecia, eritema e pele quente ao toque. As lesões são nas seguintes áreas 

corporais: região periocular, no pavilhão auricular, no pescoço e na zona inguinal, como se 

pode observas na figura 12 (a, b, c). Além disso, observaram-se feridas por auto-traumatismo 

devido ao prurido que o animal apresenta, sendo que este foi classificado como 4 numa escala 

de 0-5. Não foram encontradas fezes de pulga nem evidencia de outros ectoparasitas.  

 Em todos os outros parâmetros avaliados no exame de estado geral não foram 

encontradas alterações dignas de registo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                              (b)                                                                                          (c) 

Figura 12. Julieta caso #3 – Apresentação dos sinais clínicos, alopecia periorbital (a, b); alopecia à volta do pavilhão auricular 
(c). Identificado com setas azuis. (fotografias gentilmente cedidas pelo HVTM). 
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Lista de Problemas: Alopecia, eritema, prurido, feridas por auto-traumatismo. 

 

Diagnostico Diferencial: Tendo em conta a lista de problemas elaborou-se a seguinte 

lista de diagnósticos diferenciais. 

• Alergia à picada de pulga. 

• Alergia Alimentar. 

• Alergia por contato. 

• Alergia Ambiental. 

• Pioderma primário. 

• Dermatomicose. 

• Dermatofitose. 

• Atopia. 

• Sarna Sarcótica. 

• Queiletiose. 

• Hipotiroidismo. 

 

Exames Complementares: 

Foram realizados os seguintes exames de diagnostico:  

• Teste da fita cola: negativo para agentes parasitários. 

• Tricograma:  sem alterações de registo. 

• Foi fornecida uma dieta Anallergenicâ da Royal Canin, com a qual se obteve 

melhorias significativas logo na 1ª semana. 

 

Diagnostico: 

Presuntivo de Alergia Alimentar, o tutor não demonstrou interesse na descoberta da 

verdadeira etiologia do problema, não quis realizar o teste de provocação reintroduzindo a dieta 

inicial, alegando não querer provocar mais desconforto ao animal. 
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        Tratamento: 

 

• Banhos com Digluconato de clorexidina, uma vez por mês. 

• Prednisona 5mg, ½ comprimido BID, durante 5 dias. Fornecer ao animal bastante água. 

(com respetivo desmame).  

• Inibidor da bomba de protões -  Omeprazol 10 mg, até ao final da Prednisona. 

 

Prognóstico:  

Bom, caso o tutor cumpra todas as indicações dadas pelo Veterinário. 

 

 Recomendações: 

 Apenas ingestão da ração seca Anallergenicâ da Royal Canin e água, evitando as barras 

dentárias assim como o uso de suplementos vitamínicos. Sugeriu-se a substituição da pasta 

dentífrica por uma aromatizada com malte. Usar sempre o colar isabelino até ordem contrária. 

 

À data de conclusão do estágio recebemos a noticia de que a Julieta concluiu o 

tratamento com sucesso, atualmente só se alimenta com dieta Anallergenicâ da Royal e não 

tem sinais clínicos dermatológicos.  
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CAPÍTULO III – DISCUSSÃO  

 

A sensibilidade aos alimentos no cão é um fenómeno mal compreendido. A alergia 

alimentar tem por base uma reação do tipo I, III ou IV, mediada por anticorpos face a proteínas 

dos alimentos ingeridos (House, 2002). Em Medicina Veterinária o termo alergia alimentar ou 

hipersensibilidade alimentar é aplicado a qualquer reação anómala face ao alimento, 

independentemente da sua etiologia. As reações imediatas aos alimentos (tipo I)  ocorrem num 

intervalo de minutos a horas, enquanto que as retardadas (III ou IV) podem demorar várias 

horas ou dias (Wills & Harvey, 1994).  

Na verdade, a intolerância alimentar é mais comum do que a alergia alimentar, sendo uma 

resposta anormal a um componente alimentar, sem o envolvimento do sistema imunitário (Wills 

& Harvey, 1994).  

Os 3 casos clínicos descritos ao longo deste trabalho foram diagnosticados 

presuntivamente com alergia alimentar, sendo que nestes os sinais clínicos manifestados foram 

sugestivos desta alergia. Apesar de um número reduzido de casos clínicos, verifica-se uma 

correlação de informação recolhida nos casos com a bibliografia encontrada. 

Os sinais clínicos comuns aos 3 casos estudados foram o prurido, eritema generalizado e 

alopecia, estando de acordo com a evidencia cientifica. Relativamente ao prurido, este foi 

avaliado como 3 no 1º caso, 4 no 2º e 3º casos, segundo a escala de Paterson.  

As regiões corporais mais afetadas na alergia alimentar são o pavilhão auricular, os 

membros, a zona inguinal, axilar e periorbital (Moreno & Tavera, 1999). Como previsto as 

regiões mais afetadas nos 3 casos clínicos foram a cabeça, região axilar, região inguinal, o dorso 

e os membros. 

As lesões primárias habituais são: eritema, pápulas, pústulas e edema (Moreno & Tavera, 

1999). Em todos os casos clínicos deste trabalho, os animais apresentaram eritema generalizado 

sendo que no caso nº2, durante o exame físico, observou-se pápulas na região ventral e 

hipotricose.  

A gravidade do prurido reflete-se no rápido aparecimento das lesões secundárias como: 

escoriações, úlceras, alopecia, seborreia, crostas, hiperpigmentação e liquenificação devido ao 

comportamento de automutilação que normalmente o animal apresenta (Moreno & Tavera, 

1999). Este facto verifica-se, nos casos nº 1 e nº 3, em que os animais apresentam feridas e 

crostas devido aos seus comportamentos de auto-traumatismo. 
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A alergia alimentar é considerada uma causa importante de pioderma recorrente, na qual 

se pode apresentar como foliculite, furunculose e pododermatite. Em alguns casos a única 

manifestação clínica em cães com alergia alimentar é o pioderma recorrente profundo ou 

superficial. Este responde positivamente ao tratamento com antibiótico, mas caso o animal volte 

a ingerir a dieta habitual poderá ter uma recaída (Moreno & Tavera, 1999). No entanto, em 

nenhum dos casos estudados estes sinais clínicos foram observados.  

É comum na prática clínica encontrar cães com otite externa uni ou bilateral 

simultaneamente com alergia alimentar, assim sendo qualquer cão que apresente otites 

recorrentes deverá ser considerado como potencial doente de alergia alimentar (Moreno & 

Tavera, 1999). No caso clinico nº2 o animal exibia algum prurido com uma secreção 

ceruminosa, escura, seca e sem odor no pavilhão auricular direito, tendo sido feita citologia que 

apresentou resultado negativo para bactérias, leveduras e ácaros, tratando-se de uma Otite 

Ceruminosa. 

 Os sinais GI como vómito, diarreia, flatulência podem surgir embora com baixa 

frequência, no entanto, no caso nº1, o animal apresentou vómito e diarreia. Os sinais 

respiratórios, como a asma, e os sinais neurológicos como convulsões são raros, não tendo sido 

verificados em nenhum dos casos clínicos (Friedeck, 2011).  

O diagnóstico não pode ser feito apenas com base na apresentação clínica, porque os 

sinais clínicos são semelhantes a outras dermatites pruriginosas, por isso realizam-se vários 

exames complementares como: raspagem, citologia cutânea, tricograma, teste da fita-cola, 

cultura, citologia do pavilhão auricular para descartar todas as causas que podem originar um 

quadro clínico similar a este tipo de alergia  (Gaschen & Merchant, 2011). Assim sendo, no 

caso nº2 realizaram-se raspagens cutâneas e uma cultura DTM que tiveram resultado negativo. 

No caso nº3 realizou-se o teste da fita cola no qual não observaram dermatofitos e no tricograma 

não observaram ácaros. Neste último teste verificou-se também que as hastes dos pêlos estavam 

fraturadas, isto acontece devido aos comportamentos de auto-traumatismo que o animal 

apresenta. 

Também se podem realizar alguns exames mais específicos, como o teste serológico 

ELISA e RAST, o teste intradérmico, a endoscopia, o teste gastroscópico e a biópsia de pele, 

contudo, estas provas não têm valor diagnóstico (Miller et al., 2013). Na verdade, os testes 

serológicos comercializados não possuem qualquer valor diagnóstico, pelo que não deverão ser 

utilizados como meio de diagnóstico para este tipo de doença (Wilhelm & Favrot, 2005). Não 

são sensíveis nem específicos, podendo dar valores opostos consoante o teste utilizado, não 
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sendo possível comparar resultados de testes diferentes. O reagente utilizado é de extrema 

importância, na medida em que se liga apena aos IgE e não aos IgG, embora isso nem sempre 

se verifique, uma vez que existem regiões similares entre IgE e IgG, podendo existir reatividade 

cruzada. O tratamento com corticosteroides pode influenciar os resultados. Em suma, a medição 

dos anticorpos totais é um fraco indicador de alergia alimentar, não devendo ser utilizada na 

distinção entre alergia “presente” ou “ausente”.   (Miller et al., 2013).  Apesar disso, no 1º e 2º 

caso recorreu-se a uma análise serológica, por opção do Médico Veterinário e do tutor, ainda 

que se tenha explicado com clareza que estas análises não são sensíveis nem específicas.  

No diagnóstico deve-se optar por ensaios com uma dieta de eliminação e posteriormente 

uma dieta de provocação (Miller et al., 2013). A dieta de eliminação poderá ser caseira ou 

comercial, sendo que a dieta caseira é recomendada como a melhor escolha para diagnóstico, 

pois podem ser adaptadas individualmente com ajuda da história alimentar de cada animal. 

Duas grandes desvantagens é o facto de exigirem muita disponibilidade do tutor e muitas vezes 

não serem nutricionalmente adequadas para cães jovens ou em crescimento (Gaschen & 

Merchant, 2011). 

 Quanto a dieta comercial pode ser classificada em duas categorias: dietas à base de 

proteínas selecionadas e dietas com proteínas hidrolisadas. As dietas à base de proteínas 

selecionadas, assenta no princípio de oferecer ao animal uma única proteína e um único hidrato 

de carbono com o qual nunca manteve contacto. A segunda hipótese, tem por base uma 

transformação enzimática que divide as proteínas em polipeptídeos e aminoácidos com baixo 

peso molecular, pelo que a antigenicidade e alergenicidade da proteína são reduzidas. Isto 

significa que as moléculas são muito pequenas para despoletar uma ligação cruzada entre IgE 

na superfície dos mastócitos, impedido desta forma a desgranulação destes. Os aminoácidos 

livres não são alergénicos, mas não são utilizados devido ao seu sabor amargo e a sua alta 

osmolaridade. Em suma, as dietas hidrolisadas são compostas por diferentes fontes de proteína 

com diferentes graus de hidrolise (Jackson et al.,2003).  

Desta forma, para se obter um diagnóstico, deverá ser fornecida apenas uma dieta de 

eliminação, durante 8 a 12 semanas. Suplementos vitamínicos, medicamentos palatáveis e 

barras dentárias deverão ser evitados. Para se obter um diagnóstico definitivo, após o animal 

responder positivamente à dieta de eliminação, deverá ser fornecida a dieta inicial, os sinais 

clínicos voltam a surgir no período de tempo de 2 semanas (Lloyd, 2006). De seguida, a dieta 

de eliminação é novamente introduzida e numa fase posterior os alergénios individualmente 

num período de 1 a 2 semanas (Friedeck, 2011). Nos 3 casos clínicos optou-se pela 
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implementação de uma dieta de eliminação, com a qual se verificou uma remissão dos sinais 

clínicos. Nenhum dos tutores quis fornecer ao animal, posteriormente a dieta inicial, alegando 

que não queriam voltar a provocar desconforto ao animal. 

No tratamento médico o controlo do prurido é de extrema importância para evitar o auto-

traumatismo e o desenvolvimento de lesões inflamatórias crónicas. Apesar dos corticosteroides 

serem excelentes fármacos para o controlo da inflamação e do prurido, estes têm reações 

adversas que são prejudiciais ao animal, podendo ser leves como PU/PD ou mais graves como 

hiperadrenocorticismo iatrogénico.  Caso o animal seja submetido a corticoterapia é importante 

monitorizar o seu peso, avaliar a ingestão de água e inspecionar cuidadosamente a pele para 

detetar precocemente eventuais complicações infeciosas (McEwan, 2015). Verificámos com 

esta dissertação que a Prednisona foi prescrita nos 3 casos clínicos, com o objetivo de controlar 

o prurido e evitar lesões secundárias, obtendo resultados positivos. No 1º e 2º caso é prescrito 

ao animal um inibidor da bomba de protões, Omeprazol, até ao final da prednisona, visto que 

esta pode originar úlceras gastroduodenais. 

Relativamente aos anti-histamínicos orais, estes podem ser administrados com o objetivo 

de controlar o prurido no cão. Existem poucos ensaios clínicos que comprovem a eficácia destes 

fármacos.  Apesar da sua fraca eficácia, os anti-histamínicos podem ser utilizados juntamente 

com glucocorticoides, sendo uma mais valia pois pode-se prescrever doses mais baixas de 

corticosteroides. Além disso, estes fármacos têm poucos efeitos adversos, sendo um deles a 

sonolência (McEwan, 2015). No caso nº2 foi prescrito ao animal Clemastina e Cloridrato de 

hidroxizina que fazem parte deste grupo farmacológico.  

Os ácidos gordos polinsaturados são fundamentais no organismo como componentes 

estruturais da membrana celular e como precursores dos eicosanoides. São incorporados à 

membrana celular, sendo substrato no metabolismo dos eicosanoides, contribuindo assim na 

produção de eicosanoides com baixo potencial inflamatório. Os ácidos gordos ómega-6 

originam quadros inflamatórios mais intensos, por outro lado os ácidos gordos ómega-3 

diminuem o processo inflamatório. A proporção 5:1 e 10:1 ómega–6 : ómega3 na dieta pode 

reduzir um quadro clínico pruriginoso A manipulação destes ácidos gordos na dieta altera as 

suas concentrações teciduais e altera a resposta inflamatória (Jackson et al., 2003;  Borges et 

al., 2003) .  No 1º e 2º casos clínicos são prescritos ácidos gordos ómega-6 e ómega-3 com o 

objetivo de diminuir o processo inflamatório e por sua vez aliviar o prurido.  

No tratamento da otite ceruminosa presente no caso clínico nº2 o Médico Veterinário 

prescreveu uma solução de limpeza auricular que continha antibiótico (Fusidato de 
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dietanolamina e Sulfato de framicetina), antifúngico (Nistatina) e corticosteroide 

(Prednisolona), o que resolveu a sintomatologia.  

A alergia à picada de pulga pode acontecer simultaneamente com a alergia alimentar e 

têm sinais clínicos muito idênticos. Por conseguinte, é essencial implementar medidas 

profiláticas eficazes contra a presença destes ectoparasitas, tanto no animal como no meio 

envolvente, assim sendo o animal deverá ser desparasitado internamente de seis em seis meses 

e externamente todos os meses (Dominguez, 2016). Em todos os casos clínicos foi aconselhado 

aos tutores desparasitar externamente e internamente o animal. No caso nº1 o animal numa das 

consultas apresentou uma recaída o que poderá estar relacionada com a presença de pulgas, 

visto que no exame físico foram encontrados ectoparasitas (pulgas), neste caso desparasitou-se 

o animal também para excluir a alergia à picada de pulga como diagnostico diferencial. 
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CAPÍTULO IV – CONCLUSÕES 

 
Depois da elaboração desta dissertação, é possível determinar: 

 

• O prurido, eritema e alopecia são os sinais clínicos comuns nos 3 casos. 

• São raros os tutores que após obterem a remissão dos sinais clínicos da doença, estão 

predispostos a descobrir o verdadeiro alergénio que despoleta a alergia, com a 

reintrodução da dieta inicial e posteriormente os ingredientes individualmente. O que 

também nos leva a questionar se será ético submeter o animal ao estado de mau estar 

inicial. 

• É fundamental para o sucesso do tratamento estabelecer uma relação sincera com o 

tutor, para que exista uma colaboração mútua em todo o processo. 

• É um tema de interesse clínico no dia-à-dia do Médico veterinário, tendo-se verificado 

um crescimento nas últimas décadas. 

• Todos os casos clínicos descritos nesta dissertação estão de acordo com a literatura 

presente até á data. 
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Alergologia
Análises Resultados / Unidades Val. Referência Resultados Anteriores

ALERGÉNIO
 
SAT a Inalantes NEGATIVO  
 
SAT a Alimentos POSITIVO  
 
Comentários Um resultado positivo ao grupo de inalantes, alimentos ou ambos confirma a presença de

um processo alérgico para esse tipo de alergénios. Recomendamos a realização de um
diagnóstico PET-ELISA, que permite identificar e quantificar os alergénios responsáveis
pela patologia detectada.

 

 
OUTRAS DETERMINAÇÕES
 
Malassezia NEGATIVO  
 
 
Pulga NEGATIVO  
 
   

Maxdata Informática, Lda.

Médicos Veterinários, 

Clínica:

Nome do animal :
Médico:

KIKO

M

154805

Hospital Veterinário da Trofa

Sexo  :

1 / 1

Espécie  : Canina

Nord / Nº Tubo :Raça  :  / MPT878

Idade  : 11 M Data : 13-08-2016

Drª Dora Pinheiro

NID  : 211368

Proprietário  : Maria Amaral 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figura nº 13 Ficha de resultados da análise de alergologia. (fotografia gentilmente cedida 
pelo laboratório Inno) 
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Alergologia
Análises Resultados / Unidades Val. Referência Resultados Anteriores

ALERGÉNIO
 
SAT a Inalantes POSITIVO  
 
SAT a Alimentos POSITIVO  
 
   

Comentários:

Um resultado positivo ao grupo de inalantes, alimentos ou ambos confirma a presença de um processo alérgico para 
esse tipo de alergéneos. Recomendamos a realização de um diagnóstico PET-ELISA, que permite identificar e 
quantificar os alergéneos responsáveis pela patologia detectada.

Maxdata Informática, Lda.

Médicos Veterinários, 

Clínica:

Nome do animal :
Médico:

GUGA

M

121106

Hospital Veterinário da Trofa

Sexo  :

1 / 1

Espécie  : Canina

Buldog Francês Nord / Nº Tubo :Raça  :  / MPT796

Idade  : 12 M Data : 12-09-2015

Drª Diana Alves

NID  : 188363

Proprietário  : Vera Lúcia Diogo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura nº 14 Ficha de resultados da análise de alergologia. (fotografia gentilmente cedida 
pelo laboratório Inno) 
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