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RESUMO 

O prurido é uma sensação desagradável que causa o desejo de coçar, de lamber, de 

morder ou de arranhar a própria pele. É o sinal clínico mais comum para uma grande 

diversidade de doenças dermatológicas caninas, e uma das razões mais frequentes de 

apresentação à consulta dermatológica.  

Este trabalho representa uma abordagem das causas dermatológica de prurido no cão, 

que se encontram subdivididas em doenças infecciosas, reacções de hipersensibilidade, 

doenças parasitárias, doenças ambientais, neoplasias, defeitos de queratinização e doenças 

mistas. A selecção dos quatro casos clínicos incluídos nesta dissertação foi baseada nestas 

categorias, escolhendo-se um caso clínico de uma pioderma superficial secundária a uma 

demodicose juvenil generalizada, um caso de uma straelensiose, um animal com uma reacção 

de hipersensibilidade caracterizada por urticária e por angio-edema, e, por último um cão com 

um linfoma epiteliotrópico. Estes casos foram observados durante o estágio desenvolvido no 

Hospital Veterinário Montenegro e no Animal Health Trust. Com este trabalho pretendeu-se 

elaborar uma possível abordagem dermatológica a um cão que se apresenta à consulta com 

prurido como queixa principal, demonstrando a necessidade de se investigar metodicamente a 

causa primária desta sensação que representa um grande impacto na qualidade de vida dos 

cães e dos seus proprietários. Refere-se também como é que a identificação do animal, a sua 

história clínica, a avaliação do prurido e os diversos exames complementares, se relacionam 

com este sinal clínico e com as suas causas, focando-se igualmente os tratamentos mais 

frequentemente utilizados no seu controlo. 
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ABSTRACT 

Pruritus is an unpleasant sensation that provokes the desire to scratch, lick, bite or rub 

the skin. It is the most common clinical sign for a wide variety of canine skin diseases, and one 

of the most frequent presentations to dermatologic consultation. 

This work represents an approach to dermatological causes of pruritus in dogs, which 

are subdivided into infectious diseases, hypersensitivities, parasitic diseases, environmental 

diseases, neoplasias, defects of keratinization and mixed diseases. The selection of the four 

clinical cases included in this dissertation was based on these categories, selecting a case of a 

superficial pyoderma secondary to a juvenile generalized demodicosis, a case of a 

straelensiosis, an animal with a hypersensitivity reaction characterized by urticaria and 

angioedema, and, finally, a dog with lymphoma epitheliotropic. These cases were observed 

during the training program, developed at the Veterinary Hospital Montenegro and at the Animal 

Health Trust. This work aims to develop a possible dermatological approach to a dog that come 

to the consultation with pruritus as the main complaint, demonstrating the need to investigate 

methodically the primary cause of this sensation that has a major impact on quality of life of 

dogs and their owners. It also refers to how the identification of the animal, his medical history, 

the assessment of pruritus and diagnostic techniques, correlate with this clinical sign and its 

causes, focusing also on the treatments most often used in its control. 
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I. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1 Definição de prurido 
O prurido é definido como uma sensação desagradável que leva o animal a coçar, a 

lamber, a morder ou a arranhar a sua própria pele (Ikoma et al., 2003b). 

É o sinal clínico mais comum para uma grande diversidade de doenças dermatológicas 

caninas (Logas, 2003), assim como uma das razões mais frequentes de apresentação à 

consulta dermatológica. A presença, a localização e a intensidade do prurido são critérios 

importantes na elaboração de diagnósticos diferenciais para as doenças de pele (Scott et al., 

2001). 

Tal como a dor, o prurido serve como um sistema de alarme e de protecção, alertando para 

a remoção de substâncias nocivas ou prejudiciais à pele (Gnirs e Prélaud, 2005; Metz et al., 

2011). 

2 Fisiopatologia do prurido 
 Apesar do prurido ser uma sensação comum, a sua fisiopatologia não é totalmente 

conhecida. Muitos mecanismos têm sido descritos recentemente, mas permanecem várias 

questões por esclarecer (Davidson e Giesler, 2010). 

Na pele, existem várias terminações nervosas de nervos sensoriais, que podem ser 

ca!"#$%&'()$*+ ",+ !%-*+ #%./$*0+ 123+ 14+ "+C. O*+ 5"%6$*+ 14+ 7$5).'",+ (+ *"5*(89$+ )"+ !(7!$3+

enquanto que o*+ 5"%6$*+ 12 e C estão envolvidos na condução da sensação térmica, na 

condução da dor e do prurido (Lawson, 2002). Antigamente pensava-se que a diferença entre 

prurido e dor era apenas uma questão de intensidade, produzindo-se prurido quando houvesse 

a activação fraca das fibras nervosas C condutoras da dor. Actualmente, esta teoria da 

intensidade foi substituída pela teoria específica, que defende a existência de fibras nervosas 

específicas para a dor e outras para o prurido (Gnirs e Prélaud, 2005; Ikoma et al., 2006; 

Ikoma, 2010). O facto dos opióides agonistas dos receptores µ, quando administrados 

intramedularmente (Ikoma et al., 2006; Ständer e Schmelz, 2006), diminuírem a dor e 

induzirem o prurido, e da estimulação eléctrica causar prurido sem causar dor em frequências 

superiores, sustentam a actual teoria (Tuckett, 1982). 

Quanto à origem, o prurido pode iniciar-se perifericamente e ser depois transmitido para o 

Sistema Nervoso Central (SNC), ou pode ter origem no SNC ou na medula espinhal (Metz et 

al., 2011). O facto das fibras C contactarem com algumas células da pele, tais como os 

queratinócitos, as células de Langerhans, os mastócitos e as células inflamatórias, permite que 

os nervos sensoriais funcionem como sistema aferente (conduzindo o estímulo da pele para o 
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SNC), mas também como sistema eferente, estimulando as células cutâneas a segregarem 

vários tipos de neuropéptidos (Ständer e Luger, 2010).  

Os factores mais importantes na estimulação periférica dos receptores de prurido são os 

mediadores libertados pelas células residentes na pele, que desencadeiam a sensação 

prurítica directamente, ligando-se aos receptores, ou indirectamente, libertando outras 

substâncias. Após esta indução do prurido na pele, as fibras nervosas especializadas 

transmitem a sensação até ao SNC (Metz et al., 2011). Algumas das substâncias mediadoras 

do prurido são a histamina, algumas proteases (quimases, triptases e carboxipeptidase) e os 

mediadores lipídicos (leucotrieno B4, Prostaglandina D2 e Prostaglandina E2), o polipeptídeo 

intestinal vasoactivo (VIP), o peptídeo relacionado com o gene da calcitonina (CGRP), a 

substância P e os carabinóides (Metz e Maurer, 2007). A histamina encontra-se armazenada 

nos queratinócitos e nos mastócitos (Tivoli e Rubenstein, 2009), que a podem libertar 

imediatamente quando activados, induzindo prurido via receptores H1 nas fibras nervosas 

(Metz et al., 2008). Sabe-se, actualmente, que existem subpopulações de fibras C não 

mielinizadas específicas do prurido que apenas respondem à histamina, existindo evidências 

de que existem outras fibras nervosas específicas na pele histamino-independentes (Ikoma et 

al., 2006; Nakano et al., 2008). Apesar de em certas doenças de pele, como a urticária, a 

histamina poder causar prurido intenso, na prática clínica o prurido puramente induzido pela 

histamina é raro, o que reflecte a falta de eficácia dos anti-histamínicos (Zuberbier e Maurer, 

2007). Quanto às proteases, foi descoberto nas fibras nervosas o receptor protease activado 

(PAR-2), que é activado pela tripsina libertada pelos mastócitos, levando directamente à 

percepção do prurido (Ikoma et al., 2006). Em relação aos mediadores lipídicos, o leucotrieno 

B4 (Andoh et al., 2001) foi identificado como uma substância fortemente indutora de prurido, 

enquanto que a prostaglandina D2 se comporta como inibidora do prurido na pele (Paus et al., 

2006; Takaoka et al., 2007). Por sua vez, a prostaglandina E2 pode desencadear o prurido 

quando presente em grandes concentrações (Neisius et al., 2002) ou diminuir o prurido através 

da estabilização dos mastócitos (Boyce, 2007). Os neuropeptídeos VIP, CGRP e a substância 

P encontram-se entre os activadores de mastócitos mais relevantes em doenças pruríticas 

(Metz et al., 2011). 

3 Tipos prurido 
 O prurido pode classificar-se em agudo e crónico. O prurido agudo é uma reacção 

fisiológica a numerosos estímulos, especialmente útil para os animais, ajudando-os, por 

exemplo, a localizar e a remover substâncias da pele ou a afugentar insectos (Metz et al., 

2011). O prurido crónico é uma condição patológica que prejudica significativamente a 

qualidade de vida de humanos e de animais. A persistência do prurido pode ser devida a 



Revisão Bibliográfica 

 

3 
 

múltiplas razões e, actualmente, ainda não se entende totalmente a evolução e o 

desenvolvimento do prurido crónico. No entanto, pensa-se que os principais mecanismos 

envolvidos sejam a sensibilização periférica e central (Gnirs e Prélaud, 2005; Metz et al., 2011). 

 Na sensibilização periférica, os mediadores da inflamação podem sensibilizar os 

nociceptores quimicamente (Ständer e Schmelz, 2006). Substâncias como a bradiquinina, a 

serotonina, as prostaglandinas e os leucotrienos diminuem o limiar de prurido para mediadores 

como a histamina e a capsaicina (Raap et al., 2006; Ständer e Schmelz, 2006). Porém, esta 

sensibilização aguda não explica as alterações prolongadas de sensibilização neuronal 

observadas em processos inflamatórios. Nestas alterações crónicas existe o envolvimento do 

factor de crescimento neural, também ele um sensibilizador periférico (Ständer e Schmelz, 

2006), que inibie a apoptose e induz a proliferação celular, levando a um aumento dos 

mastócitos (Metz et al., 2004) e ao excesso de regulação de outras substâncias potencialmente 

prurigénicas, como a substância P. O factor de crescimento neural também contribui para um 

aumento das fibras de prurido na pele e, consequentemente, para um prurido mais intenso e, 

possivelmente, crónico (Ikoma et al., 2006). O estudo realizado por Toyoda et al. (2002), vem 

sustentar esta teoria, uma vez que demonstrou que alguns pacientes humanos com dermatite 

atópica tinham níveis significativamente elevados do factor de crescimento neural e da 

substância P. 

 Com o prurido crónico também ocorre sensibilização central. De forma semelhante ao que 

acontece na sensibilização da dor, pode passar a haver uma indução do prurido através de 

estímulos que normalmente não provocariam prurido (Ikoma et al., 2005; Metz et al., 2011), 

como estímulos eléctricos, mecânicos, químicos e térmicos, quando aplicados em áreas da 

pele cronicamente afectadas por prurido (Andoh e Kuraishi, 1998; Ikoma et al., 2003a). 

4 Ciclo prurido-autotraumatismo 
O prurido provoca a vontade de coçar, esfregar, arranhar, pressionar e lamber a área em 

causa. Quando se arranha com gravidade causa-se dor, que diminui a sensação prurítica por 

um curto período (Yosipovitch et al., 2008), após o qual induz ainda mais prurido. A teoria Gate 

Control sugere que o prurido é suprimido por estimulação mecânica ou eléctrica de fibras A 

mielinizadas de condução rápida a nível da medula espinhal, favorecendo a sensação 

dolorosa. Outra teoria existente é a de que arranhar interrompe o prurido através da destruição 

de nociceptores superficiais (Metz et al., 2011). Mas, arranhar danifica a pele, o que mantém e 

reforça o processo inflamatório local, levando à produção de substâncias pruritogénicas 

endógenas como as prostaglandinas (Andoh et al., 2001), os leucotrienos (Andoh e Kuraishi, 

1998) e a histamina, pelas células inflamatórias, com posterior libertação na derme, induzindo 

uma maior responsividade das fibras C (Schmelz et al., 2003) e, consequentemente, mais 
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prurido. Cria-se assim um ciclo vicioso entre o prurido e as respostas a estímulos mecânicos. 

Como consequência, nas regiões com prurido desenvolvem-se lesões por autotraumatismo, 

como hemorragias, escoriações, úlceras e crostas. Se o autotraumatismo continuar, 

desenvolver-se-á liquenificação, com hiperpigmentação ou despigmentação da pele, ou 

formação de cicatriz. Adicionalmente, com a persistência de prurido durante anos, podem 

desenvolver-se pápulas, placas ou nódulos hiperqueratóticos, vermelhos ou hiperpigmentados 

(Metz et al., 2011). 

5 Limiar de prurido 
O conceito do limiar de prurido relaciona-se com o facto de poderem existir vários 

estímulos a contribuírem para o nível de prurido de cada indivíduo em particular. Esta teoria 

coloca a hipótese de que um indivíduo é capaz de tolerar estímulos pruríticos sem sentir 

prurido. No entanto, quando vários estímulos se encontram presentes ao mesmo tempo e 

excedem este limiar, o animal sentirá prurido. Tal acontecerá devido à soma de efeitos de 

diferentes doenças (Marsella e Sousa, 2001).  

Na Figura 1, encontra-se representado o caso de um cão que apresenta simultaneamente 

dermatite alérgica à picada de pulga (DAPP) e dermatite atópica. O limiar de prurido deste cão 

encontra-se representado a tracejado, e as barras representam o nível de prurido existente nas 

diferentes estações do ano, assim como os alérgenos que contribuem para o prurido. Verifica-

se que no Outono e no Inverno, por não ser a época dos pólenes, nem das pulgas, o nível de 

prurido causado por estes alérgenos é diminuto ou inexistente. Como o animal passa mais 

tempo dentro de casa nesta época, e pelo facto das casas serem menos arejadas, o nível de 

prurido relacionado com os alérgenos dos ácaros do pó encontra-se elevado. Todavia, a soma 

de todos os estímulos pruríticos não ultrapassa o limiar de prurido, e o cão não manifesta este 

sinal clínico. No entanto, na Primavera e no Verão, por serem as épocas das pulgas e dos 

pólenes, o nível de prurido eleva-se acima do limiar, levando o cão a manifestar prurido. Devido 

a este conceito, este cão só manifestará prurido na Primavera e no Verão, apesar de estar 

sujeito a estímulos pruríticos durante todo o ano. 
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Adaptado de Patel et al. (2010) 

6 Causas de prurido 
Etiologicamente, o prurido pode ser classificado em dermatológico, sistémico, neurológico, 

psicogénico, misto ou de origem indeterminada (Ständer et al., 2007). A maioria das doenças 

dermatológicas pruríticas em cães é causada por ectoparasitas, infecções bacterianas ou 

fúngicas, ou por reacções de hipersensibilidade (Gnirs e Prélaud, 2005). 

Como foi referido anteriormente, o prurido pode ter muitas causas, logo a sua abordagem 

clínica não se limita às doenças de pele. No entanto, por ser o tema deste trabalho, é essa a 

abordagem que vai ser desenvolvida. Na Tabela 1, estão descritas algumas doenças 

dermatológicas que podem causar prurido no cão, assim como a intensidade prurítica 

observada. 

Tabela 1: Doenças dermatológicas e a sua intensidade prurítica, no cão. 

Doença Intensidade 
prurítica 

Doença Intensidade 
prurítica 

Infecciosas  Parasitárias  

Pioderma Superficial (Foliculite 

bacteriana superficial) 

- a   +++ Ancilostomose ++ a  +++ 

Pioderma profunda - a  +++ Dermatite por pelodera +  a  +++ 

Dermatofitose - a   + Schistosomose ++  a  +++ 

Dermatite por Malassezia ++  a  +++ Dracunculose ++ 

Pitiose ++ a  +++ Dirofilariose ++ 

Hipersensibilidades  Dermanyssus gallineae ++ 

Dermatite atópica + a  +++ Trombiculose - a +++ 

Dermatite alérgica por contacto +  a  +++ Otodectes cynotis - a +++ 

Reacção alimentar adverse -  a  +++ Pneumonyssoides caninum + 

Dermatite alérgica à picada de ++ a +++ Queiletielose +  a  ++ 

 
Figura 1: Limiar de prurido. 
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pulga  

Hipersensibilidade à picada de 

insectos  

++ a +++ Demodicose - a  + 

Hipersensibilidade Hormonal  

 

++ Sarna sarcóptica +++ 

Imunomediadas  Pediculose - a +++ 

Pênfigo foliáceo - a + Defeitos na queratinização  

Lupus eritematoso sistémico - a + Seborreia +  a  +++ 

 

Erupção cutânea medicamentosa -  a  +++ Dermatose responsiva à 

Vitamina A 

+  a  +++ 

 

Doenças ambientais  Mistas  

Dermatite irritante ++ a +++ Dermatite pustular 

subcorneana canina 

+  a   +++ 

Calcinosis cutis ++ a +++ Pustulose eosinofílica estéril ++ 

Neoplasias    

Mastocitoma -  a ++   

Linfoma epiteliotrópico - a ++   

Adaptado de Logas (2003); - : Ausência de prurido; + : Prurido ligeiro; ++ : Prurido Moderado; +++ : Prurido intenso 

7 Diagnóstico 

7.1 Identificação do animal 

7.1.1 Raça 

Na tabela 2, estão descritas as predisposições de algumas raças para desenvolverem 

determinadas doenças de pele pruríticas (Scott et al., 2001). Contudo, estas predisposições 

raciais podem variar com a localização geográfica (Mueller, 2000; Jaeger et al., 2010). 

Tabela 2: Predisposições raciais de doenças dermatológicas pruríticas. 

Raça Doença Raça Doença 

Airedale Demodicose Irish water spaniel Displasia follicular 

 Dermatite atópica Labrador retriever Mastocitoma 

American Bulldog Ictiose  Dermatite por lambedura acral 

Akita Pênfigo foliáceo  Dermatite atópica 

Basset Hound Dermatite atópica  Dermatite por Malassezia 

 Dermatite por Malassezia  Foliculite e furunculose bacterianas 

 Seborreia primária  Hipersensibilidade alimentar 

 Intertrigo  Dermatite piotraumática 

Beagle Dermatite atópica  Seborreia primária 

 Demodicose Lhasa apso Dermatite atópica 

Belgian sheepdog 
(Belgian Tervuren) 

Mastocitoma  Reacção a injecções 

Boston Terrier Dermatite atópica  Dermatite por Malassezia 

 Demodicose Malamute Demodicose 

 Intertrigo Newfoundland Foliculite e furunculose bacterianas 
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Boxer Dermatite atópica  Pênfigo foliáceo 

 Demodicose  Dermatite piotraumática 

 Hipersensibilidade alimentar Old English sheepdog Dermatite atópica 

 Mastocitoma  Demodicose 

 Urticária  Reacção medicamentosa 

 Furunculose bacteriana  Furunculose bacteriana 

Bullmastiff and 
Mastiff 

Foliculite e furunculose, 

bacterianas 

Pekingese Intertrigo 

 Otite externa  Reacção a injecções 

 Pioderma Pointers Mutilação acral 

Bull terrier Dermatite atópica  Demodicose 

 Furunculose bacteriana  Displasia follicular 

Cavalier King 
Charles Spaniel 

Ictiose  Foliculite 

Chesapeake Bay 
Terrier 

Dermatite atópica Pomeranians Dermatite por Malassezia 

 Foliculite e furunculose 

bacterianas 

 Reacção a injecções 

Chihuahua Demodicose Poodle Reacção a injecções 

Chow chow Dermatite atópica  Otite externa 

 Hipersensibilidade alimentar Portuguese water dog Displasia follicular 

 Pênfigo foliáceo Pug Dermatite atópica 

 Demodicose  Intertrigo (cauda e face) 

Collie Pênfigo foliáceo Rhodesian Ridgeback Dermatite por lambedura acral 

 Furunculose bacteriana  Foliculite e furunculose bacterianas 

 Pênfigo foliáceo  Ictiose 

 Dermatite piotraumática  Vasculite idiopática 

 Lúpus eritematoso sistémico Rottweiler Dermatite por lambedura acral 

Curly-coated 
retrievers 

Displasial folicular  Pioderma interdigital 

Dachshund Demodicose  Ictiose 

 Foliculite e furunculose 

bacterianas 

Samoyed Adenite sebácea 

 Dermatite por Malassezia Schipperke Pênfigo foliáceo 

 Pênfigo foliáceo Schnauzer Dermatite atópica 

 Stíndrome do piogranuloma 

estéril 

 Mastocitoma 

Dalmatian Dermatite atópica Shar pei Dermatite atópica 

 Hipersensibilidade alimentar  Demodicose 

 Demodicose  Intertrigo 

 Reacções medicamentosas  Foliculite bacteriana 

 Foliculite e furunculose, 

bacteriana 

 Hipersensibilidade alimentar 

Doberman pinscher Furunculose bacteriana Schnauzer, miniatura Dermatite atópica 

 Dermatite por lambedura acral  Reacções medicamentosas 

 Demodicose  Displasia follicular 

 Reacção medicamentosa 

(sulfonamidas) 

 Dermatose pustular subcorneal 

 Pênfigo foliáceo  Dermatite necrolítica superficial 

 Displasia follicular Shetland sheepdog Reacções medicamentosos 
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 Foliculite e furunculose, 

bacteriana 

 Foliculite bacteriana 

 Ictiose  Lúpus eritematoso sistémico 

 Furunculose bacteriana Shih tzu Dermatite atópica 

 Intertrigo (cauda)  Dermatite por Malassezia 

English Bulldog Dermatite atópica Siberian husky Granuloma eosinofílico 

 Demodicose  Displasia follicular 

 Intertrigo Spaniels (Cocker and 
Springer) 

Mutilação acral (English Springer) 

German shepherd Dermatite atópica  Dermatite atópica (American 

Cocker) 

 Hipersensibilidade alimentar  Hipersensibilidade alimentar 

 Dermatite alérgica à picada de 

pulga 

 Intertrigo (face) 

 Hipersensibilidade por contacto  Dermatite por Malassezia 

 Eritema multiforme  Otite externa 

 Pioderma mucocutâneo 

bacteriano 

 Seborreia primária 

 Furunculose bacteriana  Dermatose responsiva à vitamina A 

(Cocker) 

 Otite externa St. Bernard Dermatite por lambedura acral 

 Pitiose  Foliculite e furunculose bacterianas 

 Seborreia primária  Dermatite piotraumática 

 Lúpus eritematoso sistémico Terriers  

Golden retriever Furunculose bacteriana Cairn Dermatite atópica 

 Dermatite por lambedura acral Jack Russell Dermatite atópica 

 Dermatite atópica  Demodicose 

 Foliculite e furunculose 

bacterianas 

 Ictiose 

 Ictiose  Dermatofitose (Trichophyton 

mentagrophytes, var. erinacei) 

 Dermatite piotraumática  Vasculite 

Gordon setter Dermatite atópica Kerry blue Otite externa 

Great dane Furunculose acral bacteriana Scottish Dermatite atópica 

 Dermatite por lambedura acral  Demodicose 

 Pioderma interdigital  Foliculite e furunculose bacterianas 

 Demodicose  Vasculite 

 Furunculose bacteriana West Highland White Dermatite atópica 

Great Pyrenees Demodicose  Demodicose 

 Dermatite piotraumática  Ictiose 

Greyhound Reacção medicamentosa  Dermatite por Malassezia 

Irish setter Furunculose bacteriana  Seborreia primária 

 Dermatite atópica Wire-haired fox Dermatite atópica 

 Dermatite por lambedura acral Yorkshire Dermatofitose (M. canis) 

 Ictiose  Reacções a injecções 

 Foliculite e furunculose 

bacterianas 

Vizsla Adenite sebácea 

 Seborreia primária Weimeraner Demodicose 

   Furunculose  

Adaptado de Foil (2003) e de Scott et al. (2001) 
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7.1.2 Sexo 

A maioria das desordens dermatológicas pruríticas não apresenta predisposição sexual 

(Hill, 2002).  

7.1.3 Idade 

Os cães jovens (com menos de 6 meses), são normalmente afectados por problemas 

congénitos e hereditários (defeitos da epiderme, ictiose) (Mueller, 2000; Scott et al., 2001), por 

ectoparasitas (Sarcoptes scabiei, Demodex canis e Otodectes cynotis), infecções bacterianas 

(impetigo) e por dermatofitoses (Mueller, 2000). Em jovens adultos, é frequente o aparecimento 

de demodicose, de seborreia idiopática, de displasia folicular e de reacções de 

hipersensibilidades (Scott et al., 2001; Muller, 2006). A dermatite atópica geralmente surge em 

animais com mais de 6 meses e menos de 3 anos, enquanto que a DAPP é mais frequente em 

animais com mais de 5 anos (Patel et al., 2010). Em animais mais maturos, entre os 6 e os 10 

anos, já começam a ser mais usuais problemas dermatológicos causados por alterações 

hormonais, e em animais idosos há uma maior expressão de neoplasias e eritema necrolítico 

migratório (Mueller, 2000;Scott et al., 2001). No entanto, há que diferenciar entre a idade em 

que o animal se apresenta à consulta e a idade em que o problema em causa teve o seu início 

(Scott et al., 2001). 

7.2 História clínica 
Durante a recolha da história clínica, é importante entender se o proprietário compreende 

como é que o prurido se manifesta no seu animal. Alguns proprietários podem apenas associar 

o prurido ao acto de o animal se coçar com os membros posteriores. No entanto, há que 

explicar que o facto de o animal se lamber constantemente, de arrastar a zona posterior do 

corpo pelo chão (Mueller, 2000), esfregar a face ou outra área corporal em peças de mobiliário, 

morder-se e sacudir a cabeça, poderão ser manifestações de prurido. Também deverá ser feita 

a avaliação do grau de prurido (Scott et al., 2001), pois além desta informação ser valiosa na 

condução do processo diagnóstico, é bastante útil para o posterior acompanhamento da 

evolução clínica do animal (Hill et al., 2007). 

7.2.1 Avaliação do prurido 

Avaliar o prurido num animal é uma tarefa difícil por se tratar de uma percepção, e pelo 

facto da reacção relativa a esta sensação variar consideravelmente dentro da mesma espécie 

(Gnirs e Prélaud, 2005). Nos humanos, a escala de avaliação do prurido - a ISS (Itch Severity 

Scale) - inclui 7 questões relacionadas com a frequência do prurido, com a natureza, 

distribuição, intensidade e perturbação do sono, humor/disposição e actividade sexual. 

Transpondo estes pontos para Medicina Veterinária, deparamo-nos com a dificuldade de 

avaliar a natureza do prurido, assim como a perturbação do sono e do humor de um cão. O uso 
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de monitores de actividade para avaliar o prurido, especialmente durante o sono, apesar de útil, 

é limitado na prática clínica (Hill et al., 2007), sendo mais usado em ensaios terapêuticos. 

Em Medicina Veterinária, podem utilizar-se várias escalas para avaliar o prurido no cão, 

entre as quais se encontram a escala numérica (Plant, 2007), as escalas de descrição do grau 

do prurido através de critérios de intensidade (Marsella et al., 2002; Plant, 2007) ou através de 

critérios comportamentais (Marsella e Nicklin, 2002; Colombo et al., 2005, Simou et al., 2005, 

Ferguson et al., 2006, Iwasaki e Hasegawat, 2006), a escala analógica visual (Olivry et al., 

2002, Olivry et al., 2003, Rosales et al., 2005, Mueller et al., 2005, Olivry et al., 2007) e a 

escala da gravidade do prurido canina (Rybnícek et al., 2009): 

! Sistemas de graduação numérica  
Estas escalas (Tabela 3), não fornecem informações que orientem o proprietário na 

avaliação do seu cão, verificando-se uma tendência para que escolham valores elevados. Este 

facto sugere que o fornecimento de critérios de avaliação aos proprietários é precioso, pois de 

outra forma poderão estar a sobrestimar o nível de prurido dos seus animais (Hill et al., 2007). 

Tabela 3: Escala numérica. 

 
Se 0 significar que o seu cão não se coça mais do que um cão normal, e se 5 for o maior nível de prurido que consiga 
imaginar, em que número classificaria o seu cão? 
 
Prurido inclui coçar, morder, lamber, mastigar, coçar/esfregar. 

Adaptado de Hill et al. (2007) 

! Escalas de descrição do grau 

Estas escalas fornecem informações para que o proprietário possa basear a sua decisão. 

Têm como desvantagem o facto de originarem dados descontínuos, pois não permitem a 

escolha de categorias intermédias. Estas escalas subdividem-se, consoante os critérios 

utilizados na avaliação, em escala baseada na intensidade (Tabela 4) e em escala baseada no 

comportamento (Tabela 5). 

Tabela 4: Escala baseada na intensidade. 

 
Qual dos seguintes pontos melhor descreve o nível prurítico do seu cão? 

! Não se coça mais do que um cão normal 

! Prurido muito ligeiro 

! Prurido ligeiro 

! Prurido moderado 

! Prurido intenso 

! Prurido extremamente intenso 
 
Prurido inclui coçar, morder, lamber, mastigar, coçar/esfregar. 

Adaptado de Hill et al. (2007) 
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Tabela 5: Escala baseada no comportamento. 

 
Qual dos seguintes pontos melhor descreve o nível prurítico do seu cão? 

! Cão normal  
Não se coça mais do que o fazia antes da doença iniciar 

 

! Episódios ocasionais de prurido 
Ligeiro aumento de prurido quando comparado com o período anterior ao início da doença 
 

! Episódios mais frequentes de prurido quando o animal está acordado 
Sem manifestações de prurido quando está a dormir, comer, brincar, a fazer exercício ou distraído 
de outra forma 
 

! Episódios regulares de prurido quando o animal se encontra acordado 
Pode manifestar prurido enquanto dorme ou acordar devido ao prurido 
Sem manifestações de prurido quando está a comer, brincar, a fazer exercício ou distraído de outra 
forma 
 

! Episódios prolongados de prurido quando o animal se encontra acordado 
Pode manifestar prurido enquanto dorme ou acordar devido ao prurido 
O prurido pode ocorrer quando está a comer, brincar, a fazer exercício ou distraído de outra forma 
 

! Prurido quase contínuo 
O prurido não pára quando o animal é distraído, mesmo no consultório (o cão necessita de ser 
fisicamente contido para não se coçar) 

 
Prurido inclui coçar, morder, lamber, mastigar, coçar/esfregar. 

Adaptado de Hill et al. (2007) 

! Escala analógica visual  
Esta escala origina dados contínuos, mas não fornece critérios para ajudar o proprietário a 

determinar um nível específico. Com esta escala, observa-se a tendência de se evitar a 

escolha dos dois extremos. Pode ser utilizada uma escala analógica visual simples, sem 

divisórias, nem numeração (Tabela 6), sendo posteriormente sobreposta a uma grelha 

numérica, uma escala com divisória, mas sem numeração (Plant, 2007), ou uma escala com 

divisórias e numerada (Olivry et al., 2007). 
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Tabela 6: Escala visual analógica. 

 
Na seguinte linha, desenhe uma marca no local onde achar que o nível prurítico do seu cão se encontra. 

Extremamente prurítico – coça/arranha, morde, lambe e esfrega-se constantemente 
 
 
 
 
 
Não prurítico – não se coça/arranha, nem se morde, lambe ou esfrega mais do que um cão normal 

Prurido inclui coçar, morder, lamber, mastigar, coçar/esfregar. 
Adaptado de Hill et al. (2007) 

 

! Escala da gravidade do prurido canina 
Esta escala representa a junção da escala de grau baseada no comportamento com a 

escala analógica visual mas, desta vez, com 11 graus de prurido (0-10) (Tabela 7). Foi 

baseada num questionário feito a vários proprietários sobre a facilidade de utilização e da 

precisão das escalas descritas em cima (Hill et al., 2007). 

Apresenta uma escala visual analógica ao lado de descrições sobre o grau de intensidade, 

a frequência e as alterações comportamentais (Rybnícek et al., 2009). Fornece informação 

fiável, verificando-se uma menor tendência para sobrestimar o prurido do que a observada com 

a escala visual analógica (Hill et al., 2007). Porém, a presença de marcas e números na escala 

leva a que prevaleçam avaliações em números inteiros ou metades, enquanto que numa 

escala não numerada as avaliações distribuem-se continuadamente (Rybnícek et al., 2009). 
Esta escala é aplicável tanto na prática clínica, como em ensaios clínicos (Hill et al., 2007). 
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Tabela 7: Escala da gravidade do prurido canina. 

 

! Prurido extremamente intenso/quase contínuo. O prurido não pára 
independentemente do que esteja a acontecer, mesmo no consultório (necessita de ser fisicamente 
contido para não se coçar) 
 

! Prurido intenso/episódios prolongados. O prurido poderá ocorrer de noite (se 
observado) ou mesmo estando a comer, brincar, fazer exercício ou estando a ser distraído 
 
 

! Prurido moderado/episódios regulares. O prurido poderá ocorrer de noite (se 
observado), mas não se estiver a comer, brincar, fazer exercício ou se o distraírem 
 

! Prurido ligeiro/um pouco mais frequente. Não se coça se estiver a dormir, a comer, 
brincar, fazer exercício ou se o distraírem 
 

! Prurido muito ligeiro/apenas episódios ocasionais. O cão está ligeiramente mais 
prurítico do que estava antes do problema de pene aparecer 
 

! Cão normal – o prurido não é encarado como um problema 
 

A)(/!()$+)"+:;<5=>"?+et al. (2009) 

Quando se mostra esta escala aos proprietários, deve referir-se que é uma escala 

elaborada para avaliar a intensidade prurítica em cães e que o prurido pode manifestar-se por 

coçar, morder, lamber ou esfregar. O proprietário deve ler todas as descrições de baixo para 

cima, e utilizar um marcador para colocar uma marca na linha vertical, ao nível que achar que 

melhor caracteriza o prurido manifestado pelo seu cão (Rybnícek et al., 2009). 

O valor médio mais elevado foi observado em cães com sarna sarcóptica (6,8), mas os 

problemas alérgicos e as piodermas produzem níveis médios superiores ou iguais a 4,7. Os 

proprietários de cães com sarna sarcóptica, DAPP, dermatite atópica, dermatite por Malassezia 

e pioderma deram valores de prurido relativamente elevados, enquanto que problemas 

endócrinos, metabólicos, imuno-mediados e neoplásicos tiveram valores muito inferiores. Uma 

observação interessante do estudo realizado por Rybnícek et al. (2009) foi o facto de cães com 

demodicose terem obtido níveis de prurido semelhantes aos níveis dos cães com problemas 

alérgicos. 

Outros aspectos importantes a ter em atenção durante a recolha da história clínica são 

(Mueller, 2000; Scott et al., 2001; Foil, 2003; Guaguère e Prélaud, 2008; Paterson, 2008; Patel 

et al., 2010): 

! De que forma é que surgiu o prurido, uma vez que um início agudo de um prurido 

intenso encontra-se frequentemente associado à presença de sarna sarcóptica, não se 

podendo excluir, no entanto, a possibilidade de ser uma hipersensibilidade alimentar; 
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! Apareceu antes ou depois de se verificar a presença de lesões dermatológicas no 
animal? Se o prurido foi o primeiro sinal clínico, sendo seguido posteriormente pelo 

aparecimento de lesões, o mais provável é que se trate de uma dermatite alérgica ou de 

uma hipersensibilidade alimentar (assim como a presença de prurido crónico sem 

lesões, com possíveis infecções secundárias). Já o aparecimento de prurido 

aproximadamente ao mesmo tempo do aparecimento de lesões poderá ser devido a 

inúmeras causas; 

! A manifestação prurítica é sazonal ou não? De uma forma geral, a DAPP será mais 

frequente e intensa na Primavera e no Verão, mas este facto é afectado por condições 

ambientais específicas. A dermatite atópica poderá ser sazonal ou não, dependendo do 

clima, dos alérgenos em causa e do maneio e a hipersensibilidade alimentar é 

tipicamente não sazonal; 

! Qual foi a dieta fornecida ao animal ao longo da sua vida, assim como quais foram 

mudanças ao longo do tempo (perguntar por suplementos, biscoitos e recompensas)? 

Esta informação é importante para possíveis deficiências nutricionais, assim como para 

elaborar uma dieta de eliminação, caso esta venha a ser necessária. As 

hipersensibilidades alimentares não ocorrem logo após a mudança de dieta, podendo o 

animal ter consumido a mesma dieta durante anos sem ter apresentado sinais clínicos 

até à data; 

! Dados sobre o maneio do animal, tais como se é um animal de interior ou de exterior, 

saber onde é que o animal passa a maior parte do seu tempo, se dorme na cama dos 

donos, se é de estimação ou de trabalho, qual o tipo de cama do animal, se a casa tem 

muitas almofadas e alcatifas, a frequência dos banhos, os antecedentes de viagens, a 

utilização de desparasitantes internos e externos e a vacinação, permitem avaliar a que 

tipo de riscos é que o animal está exposto; 

! Melhora quando muda de ambiente, indicando que poderá estar em causa um 

alérgeno ambiental (presente na casa ou na área geográfica) ou um agente irritante? 

Ou apresenta sinais agravados de prurido após um passeio, podendo sugerir uma 

hipersensibilidade a pólenes; 

! Apresenta espirros, tosse, letargia ou conjuntivite? Estes sinais poderão ser 

indicativos de alergia a alérgenos ambientais; 

! O animal contacta com outros animais? Estes animais também apresentam sinais 

clínicos? Se a resposta for afirmativa, equaciona-se a possibilidade de se tratar de uma 

doença contagiosa, como a dermatofitose, a sarna sarcóptica e a queiletielose;  

! Os humanos que contactam com os animais, também apresentam lesões de pele? 

Estas lesões são pápulas pruríticas em locais de contacto com o animal (braços, 
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pernas) que surgiram dias a semanas após o aparecimento de prurido no cão? Se sim, 

poderá ser um caso de sarna sarcóptica ou queiletielose. Se, contudo, estas lesões se 

caracterizarem por eritema e descamação, podendo não existir prurido, poderá ser um 

caso de dermatofitose (muitas vezes diagnosticada erroneamente como eczema em 

humanos); 

! O cão já foi tratado anteriormente? Qual a reacção ao tratamento? Uma boa resposta 

a doses baixas de corticosteróides sugere problemas de hipersensibilidade, enquanto 

que uma boa resposta a antibióticos é indicativa de uma pioderma (geralmente 

secundária a hipersensibilidades, problemas hormonais, imunossupressão), sendo que 

a causa primária deverá ser investigada, de forma a evitar recidivas; 

! Saber a história familiar do animal poderá indicar-nos a presença de doenças 

congénitas e hereditárias. 

7.3 Exame físico 
A localização das lesões em associação com a presença de prurido pode fornecer 

informação quanto à origem do problema. A presença de otite externa pode estar associada a 

dermatite atópica, a hipersensibilidade alimentar, a parasitas ou a problemas endócrinos que 

originem infecções secundárias. Quando são afectados os pavilhões auriculares, pode ser um 

caso de dermatite atópica, de hipersensibilidade alimentar, de sarna sarcóptica, de vasculite ou 

de pênfigo foliáceo. As lesões na cabeça/face são associadas a demodicose, a dermatite 

atópica, a hipersensibilidade alimentar, a dermatofitose, a hipersensibilidade à picada de 

insectos, a sarna sarcóptica, a lúpus eritematoso discóide e a pênfigo foliáceo. As lesões nas 

patas podem surgir na demodicose, na dermatite atópica, na alergia alimentar, na dermatite por 

Malassezia e no pênfigo foliáceo. Quando são afectadas as unhas, é importante descartar 

infecções bacterianas ou fúngicas, trauma e problemas imunomediados. Por sua vez, a 

existência de lesões pruríticas na base da cauda é altamente característica de DAPP (Mueller, 

2006; Scott et al., 2001). As figuras presentes na Tabela 8, exemplificam os padrões de 

distribuição e as lesões de algumas doenças dermatológicas que causam prurido. 
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Tabela 8: Padrões de distribuição e tipo de lesões de algumas doenças dermatológicas pruríticas. 

 

 
DAPP 

Pápulas, placas, alopecia, eritema, 

liquenificação, hiperpigmentação, 

escoriações, nódulos fibropruríticos 

 
 

Demodicose 
Alopecia, eritema, crostas, descamação, 

hiperpigmentação, comedões, pioderma 

 
Dermatite atópica canina 

Eritema, alopecia, escoriações, liquenificação, 

hiperpigmentação ou ausência d lesões 

primárias 

 
Dermatite por contacto 

Máculas eritematosas, pápulas, 

liquenificação, hiperpigmentação, erosões 

 
Dermatite por lambedura acral 

Placa alopécica firme, úlcera central irregular, 

halo hiperpigmentado 

 
Dermatite por Malassezia 

Exsudativa ou seca, alopecia, seborreia, 

eritema, hiperpigmentação, liquenificação, 

hiperqueratose 

 
Dermatofitose 

Áreas de alopecia circulares, irregulares ou 

difusas, grau variável de descamação, 

eritema, pápulas, crostas, seborreia, 

paroníquia, onicodistrofia, foliculite facial, 

furunculose, nódulos 

 
Dermatose pustular subcorneana 

Pústulas, crostas, alopecia, colaretes 

epidérmicos, descamação 

 
Dermatose responsiva à Vitamina A 

Tamponamento folicular, crostas, placas 

hiperqueratóticas, pêlo seco e sem brilho, 

odor rançoso, descamação 

 
Erupção medicamentosa 

Polimórfica, eritema, pápulas, lesões em alvo 

coalescentes 

 
Hipersensibilidade à picada de 

mosquitos 
Eritema, erosões, úlceras, crostas hemorrágicas 

 
Linfoma epitéliotrópico 

Descamação, eritema, alopecia, esfoliação, 

hipopigmentação, placas, nódulos, úlceras 

 
Lúpus eritematoso sistémico 

Úlceras, crostas, alopecia, descamação, 

despigmentação, vesículas 

 
Mastocitoma 

Nódulos únicos ou múltiplos; zonas 

edemaciadas 

 
Pediculose 

Descamação, crostas, alopecia, pápulas, 

seborreia, escoriações 
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Adaptado de Hill (2002), Medleau e Hnilica (2003), Paterson (2008) 

 

7.4 Exames complementares 
Os exames complementares são muito importantes para a determinação das causas 

dermatológicas de prurido (Figura 2). 

  

- 
Pênfigo foliáceo 

Pústulas superficiais, erosões, crostas, 

descamação, colaretes epidérmicos, 

alopecia, despigmentação nasal, 

hiperqueratose plantar 

 
Pioderma profundo 

Pústulas, pápulas, crostas, eritema, alopecia, 

lesões em alvo, colaretes coalescentes, 

hiperpigmentação 

Pioderma superficial 
Pápulas, pústulas, descamação, crostas, 

colaretes epidérmicos, eritema, alopecia 

 
Pustulose eosinofílica estéril 

Pápulas, pústulas eritematosas, erosões, 

alopecia, hiperpigmentação, colaretes 

epidérmicos, descamação 

 
Queiletielose 

Descamação, crostas, alopecia, eritema 

 
Sarna sarcóptica 

Pápulas, placas, eritema, alopecia, crostas, 

escoriações 

 
Seborreia primária 

Pêlo seco e sem brilho, descamação, 

cilindros foliculares, manchas e placas, 

crostas, pele gordurosa e fétida, otite externa 

ceruminosa 

 
Trombiculose 

Eritema, descamação, crostas, crostas, pápulas, 

vesículas, alopecia 

 
Urticária 

Múltiplas pápulas 
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Figura 2: Investigação das causas dermatológicas de prurido no cão (Adaptado de Hill, 2002; Ihrke, 2009). 
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7.4.1 Teste do algodão molhado 

Quando existe prurido, especialmente na região dorsal, deve escovar-se o animal de 

forma a que os detritos recolhidos caiam num papel ou num algodão molhados (Paterson, 

2008). Se existirem fezes de pulga, estas dissolver-se-ão em manchas vermelho-alaranjadas 

(Scott et al., 2001; Paterson, 2008). Os resultados negativos não descartam a presença de 

pulgas (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis) (Paterson, 2008). 

7.4.2 Escovagem com pente fino 

Com esta técnica, o animal é escovado e são recolhidos os detritos, escamas e pêlos. 

As amostras obtidas podem ser observadas directamente ou ao microscópico (Scott et al, 

2001; Medleau e Hnilica, 2003). Com a observação directa podem detectar-se fezes e ovos de 

pulgas, ácaros (Cheyletiella yasguri) (Scott et al., 2001) e piolhos (Trichodectes canis, 

Linognathus setosus) (Medleau e Hnilica, 2003). 

7.4.3 Diascopia 

Esta técnica é simples e muito útil para se diferenciar vasodilatação de hemorragia. 

Com este método, aplicando uma peça de vidro transparente (uma lâmina de microscópio, por 

exemplo) na lesão, pode observar-se que uma lesão eritematosa fica branca quando aplicada 

pressão sobre a mesma, enquanto que uma lesão hemorrágica se mantém vermelha 

(Paterson, 2008). É geralmente assumido que, em cães, a sensação de prurido é 

desencadeada pelos mesmos mediadores inflamatórios que levam à vasodilatação (Hill et al., 

2009) (histamina, leucotrienos e prostaglandinas) (Scott et al., 1993). Se por um lado a 

dermatite atópica pode produzir eritema difuso ou papular, a dermatite por Malassezia produz 

tipicamente eritema difuso, enquanto que a pioderma origina eritema maculo-papular/pustular 

(MPP) (Hill et al., 2009). No entanto, segundo um estudo de Hill et al. (2009), apesar de existir 

uma correlação estatística entre o grau de prurido e o grau de eritema, isto não se traduz numa 

correlação biológica e clinicamente relevante, uma vez que cães com elevada intensidade 

prurítica podem apresentar baixo grau de eritema, e vice-versa. 

7.4.4 Teste da fita adesiva 

Esta alternativa à raspagem de pele tem sido recomendada para encontrar 

ectoparasitas superficiais como Cheyletiella yasguri, Dermanyssus gallinae (Scott et al., 2001, 

Medleau e Hnilica, 2003) Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Trichodectes canis, 

Linognathus setosus, Heterodoxus spiniger, Neotrombicula autumnalis (Gauguère e Beugnet, 

2008). A amostra é recolhida pressionando uma tira de fita adesiva transparente contra a 

superfície do pêlo e da pele (Scott et al., 2001), e observada com ou sem ampliação. 
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7.4.5 Tricograma 

Um tricograma é o exame microscópico de pêlos arrancados cuidadosamente com uma 

pinça hemostática. O pêlo deve ser agarrado o mais próximo possível da superfície (Bloom, 

2004) e na direcção de crescimento do pêlo (Scott et al., 2001) de forma a evitar traumatismos, 

sendo posteriormente observado ao microscópio (Scott et al., 2001; Bloom, 2004). 

Esta técnica diagnóstica é frequentemente utilizada em cães de contenção difícil e/ou 

para examinar áreas sensíveis como a região periocular, perioral e a zona das patas, que são 

as zonas mais afectadas em cães com demodicose (Gortel, 2006). O tricograma é considerado 

uma técnica diagnóstica fiável (Beco et al., 2007) apesar de ser considerado menos sensível 

do que a raspagem de pele no diagnóstico de demodicose quando o número de ácaros é baixo 

(70% de sensibilidade relativa) (Saridomichelakis et al., 2007). Apesar de um pequeno número 

de ácaros Demodex canis habitarem a pele de cães normais, a probabilidade de se 

encontrarem estes ácaros é muito baixa. Por esta razão, a presença de um Demodex canis 

numa tricoscopia não deve ser considerada normal (Fondati et al., 2009). 

Esta técnica é especialmente útil para diferenciar alopecia causada por 

prurido/autotraumatismo, de alopecia na qual os pêlos são facilmente extraídos 

(endocrinopatias, defluxo telogénico). Na primeira situação as hastes estão fracturadas, 

enquanto que na segunda estão normais, apesar de estarem todas em telogénese (Bloom, 

2004). Através da observação do pêlo ao microscópio, também é possível diagnosticar 

dermatofitose. Neste caso, podem visualizar-se as hifas fúngicas e os esporos, mas existem 

demasiados falsos negativos para poder ser considerado um método fiável (Outerbridge, 

2006). 

7.4.6 Lâmpada de Wood 

O princípio por detrás do exame com a lâmpada de Wood é o de que pêlos invadidos 

por certos dermatófitos (Microsporum canis, M. distortum [estirpe de M. canis], M. audouinni, 

Trichophyton schoenleinni) podem apresentar fluorescência verde, quando expostos a uma luz 

ultravioleta, com um comprimento de onde de 253,7nm (Scott et al., 2001; Bloom, 2004) (os 

pêlos invadidos com M. canis ficam amarelo-esverdeado em 30% a 80% dos isolados). Os 

pêlos devem ser expostos durante 3 a 5 minutos (Scott et al., 2001; Hill, 2002). O metabolito 

responsável pela fluorescência ainda não foi identificado, mas suspeita-se que seja, ou a 

pteridina, ou um metabolito do triptofano (Bloom, 2004). Estes metabolitos são produzidos 

apenas por fungos que invadem pêlos em crescimento, e não pode ser provocada 

fluorescência a partir de infecção in vitro de um pêlo. Há uma má interpretação deste método 

quando se interpreta como resultado positivo a fluorescência de escamas, de crostas ou de 

culturas de dermatófitos, quando houve aplicação prévia de sabão/sabonete, de petróleo ou 

outros fármacos que possam apresentar fluorescência ou quando se observa uma 
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fluorescência de outra cor, tal como a que pode ser apresentada pelas bactérias Pseudomonas 

aeruginosa e Corynebacterium minutissimum. No entanto, se a ponta dos pêlos apresentar 

fluorescência causada pela invasão de dermatófitos, a extremidade proximal dos pêlos 

extraídos também deverá apresentar. Em contrapartida, esta fluorescência pode ser inibida 

pela iodina. Os pêlos que apresentem fluorescência deverão ser extraídos com pinças e 

usados para inocular meios de cultura ou para exame microscópico (Scott et al., 2001; Hill, 

2002). 

7.4.7 Cultura fúngica 

A cultura fúngica é necessária para a identificação dos fungos (Scott et al., 2001; 

Gaugère e Prélaud, 2008). Se possível, os pêlos seleccionados para a cultura devem 

apresentar fluorescência com a lâmpada de Wood, estar partidos ou encontrarem-se ao longo 

do bordo de uma lesão alopécica. Para diminuir a contaminação, a zona deve ser suavemente 

limpa com álcool a 70%, e em seguida feita a colheita de pêlos e de escamas do animal, 

inoculando-os no meio de cultura. A técnica da escova de dentes MacKenzie é preferível em 

casos em que as lesões não se encontram bem definidas, ou se se trata de um animal exposto 

a dermatófitos, mas sem sinais clínicos (Littlewood, 2003). Esta técnica consiste em pentear 

vigorosamente o pêlo do animal com uma escova de dentes esterilizada para recolher escamas 

e pêlos. O material recolhido pode ser removido da escova de dentes com uma pinça 

hemostática e colocado no meio de cultura. O meio de cultura agár sabouraud é o mais usado 

em clínicas privadas (Bloom, 2004; Gaugère e Prélaud, 2008; Bond, 2010). Contém dextrose 

sabouraud, vermelho de fenol (indicador de pH), cicloheximida (inibe o crescimento de outros 

fungos), gentamicina e clortetraciclina (inibem o crescimento bacteriano). Este meio de cultura 

é útil para o rápido crescimento de dermatófitos, aumenta/facilita a esporulação destes 

(necessário para especificar qual o dermatófito presente) e inibe o desenvolvimento de 

bactérias e fungos saprófitos. À medida que o pH aumenta com o crescimento dos dermatófitos 

e produção de metabolitos alcalinos, o meio torna-se intensamente vermelho, em de 3 a 10 

dias (Bloom, 2004; Gaugère e Prélaud, 2008). Esta mudança de cor, quando associada a um 

crescimento de colónias brancas ou amareladas, com aspecto de algodão, é altamente 

sugestiva de dermatófitos (Bloom, 2004). 

7.4.8 Raspagem de pele 

A raspagem de pele é um dos testes mais frequentemente usados em dermatologia 

veterinária, e é recomendado sempre que os diagnósticos diferenciais incluam doenças 

causadas por ectoparasitas microscópicos. Apesar deste teste poder confirmar algumas 

doenças, a sua sensibilidade para descartar um diagnóstico depende da doença e da técnica 

de recolha da amostra. O sucesso na descoberta de parasitas aumenta se a técnica de 
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raspagem for adaptada ao parasita que o clínico espera encontrar (Scott et al., 2001), já que há 

parasitas que vivem na superfície da pele e outros mais profundamente (Bloom, 2004). 

As raspagens de pele são aconselhadas na maioria dos casos de pioderma canino, 

descamação e doenças foliculares, porque a demodicose generalizada pode ser a doença 

primária. Neste caso, para se procurar Demodex, devem realizar-se raspagens de pele 

profundas, comprimindo previamente a pele, na tentativa de libertar os ácaros dos folículos 

pilosos (Bloom, 2004, Scott et al., 2001). Estas raspagens devem ser realizadas na face 

(especialmente zona periorbital e nas comissuras bucais), membros anteriores, tronco, patas 

(zona interdigital) e membros posteriores (também pode ser encontrado no canal auricular, por 

isso um esfregaço auricular pode revelar-se útil) (Bloom, 2004). Nos Shar pei chineses, estes 

ácaros podem encontrar-se confinados aos folículos pilosos profundos e, mesmo com 

sangramento capilar, podem ocorrer resultados falsos negativos (Scott et al., 2001). As 

raspagens de pele também podem ser negativas em cães com pododermatite demodécica 

crónica, na qual as patas estão edemaciadas, fibróticas e granulomatosas. O diagnóstico de 

demodicose é feito quando se demonstram vários ácaros adultos, de vários locais, ou formas 

imaturas (ovos, larvas e ninfas). As raspagens de pele feitas num cão normal, especialmente 

se forem realizadas em áreas da face, podem, ocasionalmente, conter um ácaro adulto. Se um 

ou dois ácaros forem observados, é aconselhável que se repita a raspagem, e, se existirem 

múltiplos resultados positivos de raspagens realizadas em diversos locais, deixa de ser 

considerada uma situação fisiológica. As raspagens de pele podem ser utilizadas para 

monitorizar e estabelecer um prognóstico num animal sujeito a terapia para a demodicose, 

observando-se o número de ácaros, se estes estão vivos (partes bucais ou pernas a mexerem-

se) ou mortos, o ratio vivos/mortos, assim como o ratio ovos e larvas/adultos (Scott et al., 2001; 

Bloom, 2004). 

No caso dos ácaros Straelensia cynotis, são necessárias raspagens de pele muito 

profundas para se encontrar a forma larvar deste parasita, por isso devem ser realizadas sobre 

anestesia geral (Guagère e Beugnet, 2008). 

Este método de diagnóstico também pode ser utilizado para detectar os ácaros mais 

superficiais. Estes ácaros, que habitam à superfície da pele, não são comensais, razão pela 

qual a observação de apenas um ovo, uma larva ou um adulto de Cheyletiella, Sarcoptes ou 

Notoedres é diagnóstica de uma infestação (Bloom, 2004). Os ácaros Sarcoptes scabiei (var. 

canis) estão, geralmente, presentes em pequeno número, e revelam-se difíceis de encontrar. 

São aconselhadas múltiplas raspagens de pele, com ênfase para as margens do pavilhão 

auricular e para as zonas de pressão (Scott et al., 2001; Bloom, 2004; Guagère e Beugnet, 

2008). Deve ser dada preferência a pele com pápulas vermelhas e com crostas amarelas no 

topo, e deve evitar-se pele com escoriações. Geralmente, apenas se encontra 1 ou 2 parasitas 
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adultos, mas também se deve procurar ovos e fezes destes ácaros (Guagère e Beugnet, 2008). 

Os ácaros Cheyletiella são relativamente grandes quando comparados com os Sarcoptes e 

podem ser visto com uma lente de ampliação. Esta doença é conhecida por “caspa andante”, 

pelo facto destes ácaros se assemelharem a pequenas escamas brancas a moverem-se. 

Podem ser realizadas raspagens de pele superficiais, especialmente no dorso do animal, para 

encontrar ácaros Cheyletiella, mas este método não é tão preciso como as impressões com fita 

adesiva ou como as amostras recolhidas com um pente fino (Scott et al., 2001; Bloom, 2004). 

Podem-se ainda encontrar outros ácaros através de raspagens de pele superficiais, tais 

como os ácaros Otodectes cynotis, os ácaros do género Trombicula e os ácaros Dermanyssus 

gallinae. Relativamente aos ácaros Otodectes cynotis, apesar de se localizarem, geralmente, 

no canal auditivo externo, também podem ser encontrados na pele, especialmente em redor da 

cabeça, do pescoço e na cauda. As amostras obtidas com impressões com fita adesiva, tal 

como descrito para Cheyletiella, também permitem a recolha destes ácaros, que são 

posteriormente identificados através de observação microscópica. Para se encontrarem ácaros 

Dermanyssus gallinae devem realizar-se raspagens de pele preferencialmente em zonas com 

escoriações. Tendo em conta que apenas um ou dois ácaros podem causar prurido intenso, a 

pesquisa de Dermanyssus gallinae deve ser realizada em cães que apresentem prurido e que 

estejam expostos a aves ou a capoeiras (Scott et al., 2001). No caso dos ácaros Trombicula 

(Eutrombicula autumnalis na Europa) (Guagère e Beugnet, 2008), não é necessária uma 

verdadeira raspagem de pele, porque apesar de se encontrarem firmemente aderidos à pele, 

ou numa pápula, na superfície côncava do pavilhão auricular, são visíveis sem qualquer tipo de 

ampliação e podem ser removidos com a ponta da lâmina de bisturi (Scott et al., 2001). 

Em casos raros de infecção por Trichophyton spp., particularmente aquelas 

caracterizadas por extensa descamação, e em todos os casos de infecção por Microsporum 

persicolor, as hifas podem encontrar-se apenas no estrato córneo. Nestes casos, também 

devem ser realizadas raspagens de pele superficiais (Scott et al., 2001). 

7.4.9 Citologia 

Uma citologia é o estudo da estrutura interna e da organização das células. Em 

dermatologia, este termo é utilizado para descrever o exame microscópico de fluídos ou tecidos 

recolhidos de nódulos, tumores, quistos, pústulas, vesículas, pápulas, bolhas ou da superfície 

da pele. Permite detectar, de forma barata e rápida, uma inflamação, uma infecção (bactérias 

ou leveduras) (Bloom, 2004), distinguir entre uma infecção bacteriana e uma colonização 

bacteriana, determinar a profundidade da infecção, investigar se as pústulas contêm bactérias 

ou se são estéreis (Scott et al., 2001) e identificar doenças autoimunes (presença de 

queratinócitos acantolíticos em pênfigos) ou neoplasias (Scott et al., 2001; Bloom, 2004). 
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As bactérias são uma descoberta frequente nos esfregaços de pele e podem ser vistas 

como organismos basofílicos em amostras coradas com azul de metileno ou Diff Quick. 

Embora não seja possível identificar a espécie exacta, é possível distinguir coccus 

(frequentemente Staphylococcus intermedius) (Scott et al., 2001; Mendelsohn, et al., 2006) de 

bacilos (que poderão ser Pseudomonas aeruginosa) (Mendelsohn, et al., 2006), e, geralmente, 

instituir antibioterapia apropriada e eficaz sem a realização de uma cultura e de um 

antibiograma, excepto no caso dos bacilos, por existir uma grande incidência de resistência 

antibiótica nestes organismos (Scott et al., 2001; Medleau e Hnilica, 2006; Mendelsohn, et al., 

2006). Em cães normais, o número médio de coccus e bacilos por campo de objectiva de 

imersão é menor que dois. Quando são encontrados grandes números de bactérias, pode 

dizer-se que existe um sobrecrescimento bacteriano, situação esta que pode contribuir para o 

prurido e para a doença em causa. Embora as bactérias não sejam uma etiologia primária ou 

possam não estar a causar a infecção, elas podem ser clinicamente relevantes, e uma 

antibioterapia apropriada ajudará a aliviar alguns dos sinais clínicos. Se não se observarem 

bactérias, é improvável que exista uma pioderma bacteriana, e quando esta ausência de 

bactérias, quer intra quer extracelulares, se encontra associada a uma ausência de 

granulócitos, então podemos excluir a existência de uma pioderma. 

Também é possível obter algumas pistas quanto ao tipo de pioderma bacteriana ou 

quanto ao problema subjacente. Em geral, as infecções profundas apresentam um menor 

número de bactérias, sendo a maioria intracelulares, e um infiltrado celular heterogéneo com 

grande número de histiócitos, macrófagos, linfócitos e plasmócitos. A presença destas células 

sugere que é necessária uma antibioterapia prolongada. Um grande número de coccus, intra e 

extracelulares, são frequentemente observados em casos de impetigo, ou em cães com 

infecções bacterianas associadas à síndrome de Cushing (Mendelsohn, et al., 2006). 

Os esfregaços directos por aposição são um dos métodos mais eficazes para detectar a 

presença de Malassezia (Scott et al., 2001; Mendelsohn, et al., 2006). Apesar da Malassezia 

pachydermatis ser um habitante da pele da maioria dos cães e gatos normais, estas leveduras 

são difíceis de encontrar em esfregaços directos por aposição, e, geralmente, apenas se 

encontram 1 ou 2 leveduras (raramente mais de 20) quando são analisadas secções de 1 cm2 

da lâmina de microscópio (Scott et al., 2001). Apesar da presença de uma ou duas leveduras 

por campo de grande ampliação não ser diagnóstico de dermatite por Malassezia, pode indicar 

que as leveduras estão presentes em maior número do que o que é considerado normal, 

podendo estar a contribuir para as alterações patológicas observadas (Scott et al., 2001; 

Bensignor et al., 2002; Ginel et al., 2002; Medleau e Hnilica, 2006). Segundo Ginel et al. 

(2002), uma contagem de mais de 4 organismos por campo de 400x é considerada 

significativa. 
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A presença de eosinófilos indica uma inflamação secundária a parasitas, a reacções de 

hipersensibilidade (hipersensibilidade alimentar, dermatite atópica), a pênfigo foliáceo, a uma 

reacção de corpo estranho, a um granuloma eosinofílico, a um mastocitoma, e a outras 

doenças eosinofílicas estéreis (Mendelsohn, et al., 2006). A observação de bactérias 

extracelulares juntamente com os eosinófilos, provavelmente representa colonização, e não 

infecção, sendo que o problema primário deverá ser causado por ectoparasitas ou por 

reacções de hipersensibilidade. Quando se verificam grandes números de eosinófilos em 

combinação com neutrófilos degenerados e bactérias intracelulares, é provável que esteja 

presente uma furunculose (queratina livre e hastes pilosas agem como corpos estranhos 

endógenos) (Scott et al., 2001; Mendelsohn, et al., 2006). Deve ser enfatizado que os 

eosinófilos podem ser menos numerosos do que o esperado, ou mesmo ausentes em 

exsudados inflamatórios de animais a receberem corticosteróides. 

A observação de neutrófilos com alterações degenerativas ou tóxicas sugere a 

existência de uma infecção (Scott et al., 2001), a presença de neutrófilos degenerados com 

bactérias intracelulares é geralmente sinal de pioderma, e os neutrófilos bem preservados 

estão normalmente associados a um problema inflamatório estéril, tal como o pênfigo foliáceo, 

a inflamação alérgica primária, a reacção a irritantes, entre outras. No caso de não se 

observarem organismos infecciosos em amostras de infecções profundas, mas existirem 

neutrófilos degenerados e linfócitos ou macrófagos com vacúolos, pode ser necessário realizar 

uma cultura de tecidos. Também podem ser observadas células gigantes multinucleadas em 

pioderma profundo secundário a demodicose, em rupturas de folículos pilosos e em reacções 

de corpo estranho (Mendelsohn, et al., 2006). 

Podem ser vistos mastócitos em lesões parasitárias ou alérgicas, sendo que um grande 

número de mastócitos é indicativo de mastocitoma. Os plasmócitos podem ser observados em 

lesões crónicas, mas, mais uma vez, quando estão presentes em grande número deve 

suspeitar-se de plasmocitomas ou de pododermatite plasmocítica. As lesões de cicatrização 

crónica, como a dermatite por lambedura acral, podem apresentar fibroblastos fusiformes, que 

não são necessariamente neoplásicos. No entanto, se estes existirem em grande número, será 

necessário realizar uma biopsia para descartar neoplasias. Os queratinócitos nucleados em 

amostras da superfície da pele são associados a paraqueratose, e são sugestivos de uma 

anomalia na renovação das camadas epiteliais ou erosão das camadas queratinizadas 

cornficadas. Estes queratinócitos contêm frequentemente grânulos de queratohialina, que não 

devem ser confundidos com bactérias. Os queratinócitos acantolíticos (células redondas 

grande, com núcleo) são mais frequentemente encontrados no pênfigo foliáceo, mas também 

podem ser observados em furunculoses profundas secundárias a demodicose e dermatofitose, 

por exemplo (Mendelsohn, et al., 2006). 
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Podem ainda ser demonstrados esporos e hifas de fungos, mesmo com corantes de 

Wright’s, embora sejam mais facilmente visíveis em amostras de gatos do que de cães 

(Mendelsohn, et al., 2006). 

7.4.10 Cultura bacteriológica e antibiograma 

Estão indicados quando existe uma pioderma superficial recorrente, uma paroníquia, 

infecções bacterianas específicas (raras) ou uma otite supurativa com crescimento bacteriano 

misto (coccus e bacilos) (Scott et al., 2001; Guagère et al., 2008). Devem ser recolhidas 

amostras de lesões novas, ou de pústulas e vesículas recentemente rupturadas, evitando-se 

lesões antigas, escoriadas ou com crostas (Littlewood, 2003). 

7.4.11 Biopsia 

A biopsia deve realizar-se em doenças de pele que não estejam a responder à 

terapêutica adequada, que possam ser neoplásicas, sistémicas (ex: almofadinhas plantares 

hiperqueratóticas associadas a dermatite necrolítica superficial), autoimunes ou imuno-

mediadas, assim como em doenças nodulares, em apresentações clínicas pouco comuns ou 

em casos que requeiram terapêutica cara e potencialmente tóxica (Littlewood, 2003; Bloom, 

2004).  

Devem ser escolhidas lesões que representem vários estadios da doença, de 

preferência lesões primárias (máculas, pápulas, pústulas, vesículas, nódulos, tumores, 

escamas, crostas ou áreas de alopecia). Em geral, devem evitar-se as lesões antigas, 

ulceradas ou erosionadas (Bloom, 2004), uma vez que as alterações crónicas secundárias 

podem mascarar a doença primária (Littlewood, 2003). 

A biopsia é pouco útil no diagnóstico de sarna sarcóptica, já que estes ácaros são 

raramente demonstrados em biopsias. No entanto, pode alertar o clínico para um problema 

inflamatório, geralmente traduzido por uma dermatite superficial perivascular com eosinófilos e 

mastócitos ou uma dermatite pustular eosinofílica, embora também se observem estas 

alterações em dermatites alérgicas. Devido a esta semelhança histopatológica, existem casos 

de sarna sarcóptica a serem tratados como dermatite atópica. Já no caso, por exemplo, da 

Straelensiose, a histopatologia das lesões é bastante sugestiva (Guagère e Beugneut, 2008). 

7.4.12 Terapia de exclusão 

Principalmente devido aos problemas que existem na demonstração de ácaros 

Sarcoptes (são encontrados em apenas 50% dos casos), um ensaio terapêutico direccionado 

para a sarna sarcóptica pode ser usado para o seu diagnóstico, e para a diferenciação entre 

sarna sarcóptica e dermatite atópica, que pode revelar-se bastante difícil (Guagère e Beugneut, 

2008). 
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7.4.13 Dieta de eliminação 

Os sinais clínicos observados numa hipersensibilidade alimentar (como otite externa, 

esfregar a face, lamber as patas e dermatite da região ventral) são frequentemente 

indistinguíveis dos sinais clínicos de dermatite atópica canina (August, 1985; Carlotti et al., 

1990; Rosser, 1993). Além disto, este procedimento deve ser realizado em qualquer cão com 

prurido crónico, após excluir as causas ectoparasitárias e infecciosas (Hill, 2002). 

O diagnóstico de hipersensibilidade alimentar correntemente aceite é o facto de um cão 

responder positivamente à dieta de eliminação, piorar com a dieta de provocação, e voltar a 

melhorar com a reintrodução da dieta de eliminação. Devem ser feitas transições graduais de 

uma dieta para outra (Scott et al., 2001; Hill, 2002). 

Quanto à dieta de eliminação, esta pode ser uma dieta caseira, uma dieta comercial 

hipoalergénica com fontes de proteína específicas ou uma dieta comercial hidrolisada (Prélaud 

e Power, 2008). A dieta caseira é a ideal, mas é mais trabalhosa (Patel et al., 2010). Cerca de 

20% dos cães podem ser mantidos com dietas caseiras sem demonstrarem recorrência dos 

sinais clínicos, recidivando quando se muda para uma ração comercial com a mesma 

composição, o que poderá ser explicado pelos aditivos presentes nas dietas comerciais, tais 

como corantes, conservantes, vitaminas, minerais e condimentos, que são usados para 

garantir que estas dietas sejam nutricionalmente completas, palatáveis e resistentes à 

deterioração (Hill, 2002; Mueller e Jackson, 2003). No entanto, pode não ser aplicável a cães 

em crescimento (Scott et al., 2001; Hill, 2002; Nuttall et al., 2009), ou se o animal tiver algum 

problema que o obrigue a comer uma dieta especial (Hill, 2002). As dietas comerciais têm 

como desvantagens os aditivos mencionados, mas são mais cómodas (Patel et al., 2010), 

sendo preferível fazer um ensaio alimentar com dietas comerciais, do que não fazer ensaio 

algum (Hill, 2002). As dietas comerciais hidrolisadas são uma nova geração de dietas 

comerciais em que a proteína é hidrolisada a um tamanho não-alergénico, e, portanto, o tipo de 

proteína não é tão importante (Paterson, 2008). A escolha do tipo de dieta também depende do 

historial dietético do animal (Scott et al., 2001; Burner, 2004). É mais fácil escolher uma dieta 

de eliminação para um cão que teve uma dieta com pouca variedade de fontes de proteína e 

de hidratos de carbono ao longo da sua vida, do que para um cão que já experimentou vários 

tipos, porque uma dieta hipoalergénica para um determinado animal é uma dieta que contenha 

uma composição à qual o animal nunca esteve exposto, variando por isso de cão para cão 

(Brurner, 2004) 

Existe alguma controvérsia quanto à duração ideal do ensaio, sendo que na literatura 

mais antiga se recomenda a duração de 3 semanas. No entanto, estudos mais recentes 

sugerem 10 semanas a 12 semanas (Scott et al, 2001, Hill, 2002; Medleau e Hnilica, 2003; 

Patel et al., 2010) devido ao facto de alguns cães só demonstrarem uma resposta positiva após 
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as 3 semanas inicialmente recomendadas. Contudo, muitos dermatologistas fazem a dieta de 

provocação a partir do momento em que o animal responde positivamente à dieta de 

eliminação, continuando com a dieta de eliminação por mais umas semanas no caso de o 

animal não responder nas primeiras semanas de mudança da dieta (Hill, 2002).  

Após uma resposta positiva à dieta de eliminação, é muito importante utilizar uma dieta 

de provocação (a anterior dieta do animal), apesar de alguns proprietários se recusarem a 

fazê-lo, por não quererem voltar a ver o animal a sofrer. No entanto, esta etapa é necessária 

para comprovar a hipersensibilidade alimentar (Hill, 2002; Burner, 2004; Prélaud e Power, 

2008; Nuttall et al., 2009). Deve reintroduzir-se a dieta original, de forma gradual, durante 3 a 4 

dias, observando se o animal desenvolve sinais clínicos nos 7 a 10 dias seguintes (Hill, 2002; 

Medleau e Hnilica, 2003). Desta forma, evita-se o fornecimento de uma dieta especial para 

toda a vida do animal em casos em que houve resolução espontânea de uma outra doença, ou 

no caso de o animal ter respondido tardiamente a um outro tratamento instituído 

simultaneamente ou anteriormente. Nesta fase, o objectivo é saber se o cão apresenta ou não 

uma hipersensibilidade alimentar, e não determinar a que alimento(s) em particular. Se 

posteriormente se quiser perceber qual o alimento ao qual o animal é hipersensível, deverá 

fazer-se um ensaio em que se introduza uma proteína nova, ou um hidrato de carbono novo, a 

cada 7-10 dias, até que haja reacção. Este conhecimento pode ser útil para o proprietário 

estabelecer uma dieta para o resto da vida do seu cão (Hill, 2002; Nuttall et al., 2009). Todavia, 

a maioria dos proprietários prefere não realizar estas provas de provocação bastante 

trabalhosas, e fica satisfeito com a opção de alimentar o seu cão com uma dieta comercial que 

este tolere bem (Hill, 2002).  

Tanto a sensibilidade como a especificidade destes ensaios podem variar de 0 a 100%, 

sendo que a primeira dependerá da escolha da dieta e da cooperação dos proprietários, 

enquanto que a segunda dependerá do rigor da interpretação (Hill, 2002). Esta interpretação 

encontra-se dificultada pela existência de infecções de pele secundárias, pela administração de 

tratamentos anti-pruríticos e pela existência concomitante de outras doenças que contribuam 

para a flutuação do grau do prurido (Hill, 2002; Nuttall et al., 2009). As infecções de pele 

secundárias são comuns em cães com hipersensibilidades cutâneas e o tratamento destas 

infecções é muitas vezes realizado simultaneamente ao ensaio alimentar. Nestes casos, é 

importante que a antibioterapia seja mantida durante o período de provocação alimentar, 

porque, de outra forma, não saberemos se a recaída dos sinais clínicos se deve à paragem da 

antibioterapia, ou se é causada pela dieta de provocação. Quanto à administração de 

tratamentos anti-pruríticos, como corticosteróides, aconselha-se que sejam utilizados apenas 

em casos extremos, durante o menor período de tempo possível necessário para controlar o 

prurido no cão (Hill, 2002; Nuttall et al., 2009), e retirados completamente para que se possa 
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avaliar o efeito da dieta. Além destes factores, se existirem doenças concomitantes que 

apresentem prurido sazonal (Hill, 2002), uma melhoria do quadro clínico do animal em questão 

poderá ser devida à passagem para um período de pouca intensidade prurítica (por exemplo, a 

chegada do Inverno num cão com DAPP), que poderá mesmo ser inferior ao limiar prurítico, e 

não ser uma consequência directa da mudança de dieta. 

7.4.14 Testes alérgicos 

Em cães, a dermatite atópica foi recentemente redefinida como uma doença de pele 

alérgica, prurítica e inflamatória, geneticamente predisposta, com sinais clínicos 

caracteristicamente associados com anticorpos IgE frequentemente dirigidos contra alérgenos 

ambientais. Deve ser diferenciada, principalmente, de atopic-like dermatitis (ALD), uma doença 

clinicamente semelhante, mas na qual não se conseguem detectar anticorpos IgE (Halliwell, 

2006). São utilizados testes intradérmicos e sorológicos para ajudar nesta diferenciação. No 

entanto, quando os cães apresentam sinais clínicos de dermatite atópica, mas os testes não 

revelam hipersensibilidade IgE, os clínicos deparam-se com o dilema de determinar se o 

animal tem ALD ou se os anticorpos IgE alergeno-específicos existem, mas para um alérgeno 

ainda não testado (Olivry et al., 2008). Os testes in vivo (intradérmicos) medem a ligação 

mastócitos-IgE e a reacção da pele produzida pela desgranulação dos mastócitos, enquanto 

que os testes in vitro (testes sorológicos) medem a circulação de anticorpos IgE alergeno-

específicos (Sævik et al., 2003). Estes testes têm sido assumidos como o “gold standard” para 

confirmar o diagnóstico de dermatite atópica canina (Weber, 1997; Halliwell et al., 1998; Scott 

et al., 2001). 

Resultados positivos a estes testes parecem ser comuns em cães normais, 

particularmente no que diz respeito a ácaros do pó (Codner e Tinker, 1995; Halliwell et al., 

1998). Mas, não se sabe se isto poderá representar uma hipersensibilidade subclínica ou uma 

produção de anticorpos contra alérgenos ubiquitários, em vez de “verdadeiros” falsos positivos 

(Sævik et al., 2003). 

Vários autores já levantaram dúvidas acerca da utilidade dos testes sorológicos em 

comparação com os intradérmicos na dermatite atópica canina (Codner e Lessard, 1993; 

Codner e Griffin, 1996). No estudo realizado por Sævik et al. (2003), o teste ELISA avaliado 

(monoclonal) mostrou baixa sensibilidade e alta especificidade. Mas, os resultados positivos do 

teste ELISA divergiram consideravelmente dos resultados dos testes intradérmicos, sendo que 

eram estes últimos os que se encontravam de acordo com o padrão de alérgenos estabelecido 

como implicado na dermatite atópica canina. Isto indica que o teste Elisa não está a avaliar 

anticorpos IgE alergeno-específicos funcionais (Sævik et al., 2003). 
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7.4.14.1 Teste intradérmico ou in vivo 

Uma das vantagens deste teste é que testa o órgão que é afectado clinicamente. São 

testados vários alérgenos individualmente (escolhidos mediante a área geográfica e o maneio) 

para que a terapia de hipossenssibilização possa ser especificamente formulada para o animal 

em questão (Rees, 2001). O número de alérgenos testados pode ser superior ao dos testes 

sorológicos (Scott et al., 2001), mas a sedação do animal e a tricotomia de uma grande área 

corporal podem ser consideradas desvantagens deste teste (Hillier e DeBoer, 2001; Scott et al., 

2001). Utiliza-se água estéril como controlo negativo e a histamina como controlo positivo 

(Rees, 2001). Algumas das razões comuns para que ocorram resultados falso-positivos podem 

ser o facto do alérgeno a ser testado ser irritante (pó doméstico, penas, bolores e produtos que 

contenham glicerina), a quantidade de alérgeno injectada ser elevada, haver trauma causado 

pela agulha ou ter sido injectado ar juntamente com o alérgeno. Poderão surgir reacções falsas 

negativas quando se utiliza um alérgeno que perdeu a sua potência ou que esteja muito 

diluído, se quantidade injectada tiver sido demasiado pequena ou de forma subcutânea e não 

intradérmica (Scott et al., 2001), se o animal for testado durante o seu pico alérgico, se o 

animal estiver sob stress ou sob a influência de fármacos como corticosteróides, anti-

histamínicos (Hillier e DeBoer, 2001), progesterona ou fármacos que diminuam a pressão 

sanguínea (Scott et al., 2001). Tendo em conta a quantidade de factores que podem alterar os 

resultados deste teste, estes têm de ser sempre enquadrados com a história clínica e com o 

exame físico (Ress, 2001). Como forma de evitar resultados erróneos, deve retirar-se os 

corticosteróides orais ou tópicos 3 semanas antes, os injectáveis 8 a 12 semanas antes e os 

anti-histamínicos e suplementos de ácidos gordos essenciais (AGE) 7 a 10 dias antes (Rees, 

2001; Scott et al., 2001). 

7.4.14.2 Testes sorológicos ou in vitro 

A maior vantagem deste teste é a sua comodidade, já que é apenas necessária uma 

amostra de sangue do animal. À partida não é afectado por fármacos, mas os corticosteróides 

parecem reduzir a quantidade de IgE circulante. O grau de sensibilidade depende dos 

reagentes utilizados para detectar IgE e a com sua especificidade para IgE. Por esta razão, 

estes testes variam bastante e devem ser avaliados independentemente (Rees, 2001). - Quantificação IgE sérica total 
Estudos publicados em cães têm indicado que, tal como no homem, os níveis séricos 

totais de IgE em animais adultos com dermatite atópica não são significativamente diferentes 

dos encontrados em animais saudáveis (DeBoer e Hill, 1999). Este número varia dependendo 

da génetica (Griot-Wenk, 1999), vacinação de rotina e/ou presença de parasitas (Hill et al., 

1995). Por estas razões, a detecção de IgE sérica total não parece ser uma técnica de 

diagnóstico útil para cães atópicos (DeBoer e Hill, 1999). 
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- IgE alergenos específicos 
Este método detecta anticorpos IgE direccionados especificamente contra um painel de 

alérgenos clinicamente relevante para o animal em causa. Inclui tipicamente pólenes e bolores, 

em várias combinações. Os testes disponíveis podem diferir na origem do alérgeno, na fase de 

reacção do alérgeno, na natureza do reagente que detecta IgE específicos, no pré-

processamento da amostra, no relatório e na interpretação dos resultados e qualidade e 

padronização dos procedimentos de controlo (DeBoer e Hillier, 2001).  - IgE específicas para hipersensibilidade alimentar 
Há muita controvérsia à volta da utilização deste teste em cães (DeBoer e Hillier, 2001). 

Estudos publicados demonstraram que este teste era insensível, inespecífico e que não era 

fiável (Jeffers, 1991; Mueller e Tsohalis, 1998). Também se especula que nem todas as 

reacções alimentares em cães sejam mediadas por IgE e que possam estar envolvidos outros 

mecanismos patogénicos (DeBoer e Hillier, 2001). Por esta razão, continua a ser recomendado 

na literatura a utilização da dieta de eliminação como o método de diagnóstico de eleição para 

diagnosticar hipersensibilidade alimentar, e que se evitem estes testes sorológicos até que a 

sua utilidade clínica na hipersensibilidade alimentar seja comprovada (Mueller e Tsohalis, 1998; 

DeBoer e Hillier, 2001).  - Caso específico de Sarcoptes 
Está disponível um extracto purificado de Sarcoptes scabiei para teste ELISA. Parece ser 

um teste sensível e específico em cães, sem reacções cruzadas com os ácaros do pó, 

revelando-se particularmente importante para distinguir sarna sarcóptica de dermatite atópica 

(Guaguère e Beugnet, 2008). 

8 Tratamento 
A forma mais correcta de tratar o prurido é através do tratamento da sua causa primária. 

No entanto, por vezes torna-se necessário controlar este sinal clínico enquanto a terapia 

instituída não exerce o seu efeito, ou, quando a causa primária não é passível de ser tratada. 

Quando estamos perante casos de hipersensibilidades, e se determinam qual(ais) o(s) 

alérgeno(s) causador(es), a melhor estratégia seria a de evitar que o cão contacte com este(s). 

Esta abordagem é geralmente possível em casos de DAPP, de hipersensibilidades a outros 

ectoparasitas e de hipersensibilidade alimentar. Porém, em casos de dermatite atópica, esta 

pode ser uma opção impossível, podendo apenas ser adoptadas medidas de maneio que 

minimizem o mais possível o contacto com os alergenos. 

Existem vários fármacos antipruriticos disponíveis, alguns vão inactivar os mediadores 

pruríticos (anti-histamínicos e corticosteróides) e outros actuar como analgésicos tópicos 
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(pramoxina, benzocaína, tetracaína, lidocaína, peróxido de benzoílo, e alcatrões). Algumas 

substâncias substituem o prurido por outra sensação como a frescura (mentol, cânfora, timol) 

ou funcionam protegendo e hidratando a pele (óleos e agentes higroscópicos como o 

propilenoglicol, a glicerina, a aveia coloidal, a ureia e o ácido láctico) (Rosenkrantz, 2006).  

8.1 Anti-histamínicos 
Os anti-histamínicos exercem o seu efeito em vários tecidos através do antagonismo de 

receptores específicos da histamina, especialmente os receptores H1 e H2 (DeBoer e Griffin, 

2001). Existem algumas evidências que indicam que a eficácia clínica do tratamento com anti-

histamínicos pode ser aumentada se estes forem combinados com outros agentes 

antipruríticos, tais como suplementos de AGE (Paradis et al., 1991; Paterson, 1996; 

Weissengurger et al., 1999) e corticosteróides (Weissengurger et al., 1999).  

A resposta ao tratamento varia muito com o animal e com o fármaco, e há pouco 

consenso sobre qual é o fármaco mais eficaz, sendo muitas vezes necessário experimentar 

vários anti-histamínicos (Tabela 9). Os efeitos benéficos geralmente ocorrem nos primeiros 7 a 

14 dias de tratamento, e são apenas observados em 1 a 30% dos cães (Paterson, 2008). 

Os efeitos adversos dos antihistamínicos em cães são geralmente ligeiros, podendo 

ocorrer sedação, efeitos anticolinérgicos, tremores, ataxia, hiperestesia, hipersalivação, 

agravamento do prurido, arfar, excitação e alterações cardíacas, como um intervalo QT 

prolongado (Weissengurger et al., 1999). A sua acção sedativa pode ser em parte responsável 

pelo seu benefício clínico (DeBoer e Griffin, 2001). 

Tabela 9: Anti-histamínicos mais utilizados em dermatologia veterinária. 

Fármaco Dosagem 

Amitriptilina  1.0–2.0 mg/kg po bid 

Astemizole  1.0 mg/kg po bid/sid 

Cetirizina  0.5–1.0 mg/kg po sid 

Clorfeniramina  0.2–3.0 mg/kg po tid/bid Pode ser usada em 

dermatite atópica e urticária 

Clemastina  0.05–1.5 mg/kg po bid 

Clomipramina  1.0–3.0 mg/kg po sid 

Ciproheptadina  0.1–2.0 mg/kg po tid/bid 

Difenidramina  1.0–4.0 mg/kg po tid 

Doxepina 0.5–1.0 mg/kg pot id/bid 

Hidroxizina  3.0–7.0 mg/kg po bid Pode ser usada em 

dermatite atópica e urticária 

Oratadina  0.5 mg/kg po sid 

Prometazina  1.0–2.5 mg/kg po bid 

Terfenadina  0.25–1.5 mg/kg po bid/sid 

Trimeprazine  0.5–5.0 mg/kg po tid/bid 

Adaptado de Paterson (2008) 
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Quando são administrados topicamente, revelam-se ainda menos eficazes. Podem ser 

úteis como um componente de um produto combinado. Alguns anti-histamínicos atravessam o 

estrato córneo e poderão exercer algum efeito antihistamínico desta forma (Scott et al., 2001). 

8.2 Corticosteróides 
Os corticosteróides tópicos são úteis para tratar reacções alérgicas localizadas e 

generalizadas. Os champôs com corticosteróides geralmente apresentam efeitos secundários 

sistémicos mínimos, e podem ser experimentados em condições alérgicas mais generalizadas, 

apesar do seu curto efeito residual, uma vez que são removidos na lavagem (DeBoer et al., 

2002). A potência anti-inflamatória dos corticosteróides tópicos varia com o tipo de 

corticosteróide e com o veículo, sendo mais importante em produtos que são deixados na pele, 

como os sprays, as loções, os cremes e as pomadas, do que em champôs, que são removidos 

na lavagem. O veículo é importante na determinação da eficácia e da toxicidade sistémica. As 

pomadas são as mais potentes, seguidas de cremes, loções, e por último gel, assumindo que o 

tipo de corticosteróide é o mesmo, assim como a concentração (Rosenkrantz, 2006). Como 

exemplos temos a hidrocortisona a 1% em spray, que apresenta bons efeitos anti-inflamatórios, 

bom alívio do prurido (Scott et al., 2001), e não tem efeitos secundários detectáveis, e a 

triamcinolona a 0,015%, também em spray, mais eficaz do que hidrocortisona, sem significativa 

absorção sistémica (DeBoer et al., 2002). 

Quando aplicados no flanco ou na face interna dos membros posteriores, podem 

observar-se reacções de atrofia cutânea, razão pela qual não devem ser usados por longos 

períodos. O desenvolvimento de Síndrome de Cushing iatrogénico pode resultar do tratamento 

de grandes áreas corporais, com subsequente absorção, ou por se deixarem pomadas ou 

cremes em zonas às quais o cão consegue aceder e lamber. Também podem ocorrer reacções 

adversas localizadas, tais como o aparecimento de comedões, foliculite, baixo índice de 

cicatrização e alterações pigmentares. Os proprietários deverão aplicar o tratamento com 

luvas, com um aplicador ou lavar as mãos imediatamente a seguir à sua aplicação 

(Rosenkrantz, 2006).  

Os dois corticosteróides orais mais utilizados são a prednisolona e a metilprednisolona 

(Tabela 10), que apresentam um tempo de semi-vida curto. Controlam o prurido alérgico em 

75% dos cães, mas, devido aos seus efeitos secundários, são apenas aconselháveis para o 

tratamento de animais com curtos períodos de prurido sazonal e por períodos inferiores a 4 

meses, sempre na menor dose possível (Steffan et al., 2003). 
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Tabela 10: Corticósteróides orais mais utilizados em dermatologia veterinária. 

 Fase de indução  Fase de manutenção  

Fármaco Dosagem Duração Dosagem Duração 
Prednisolona 0.25–0.5 mg /kg per 

os BID 

 

5 a 10 dias para 

controlar o prurido  

 

0.5–1.0 mg/kg per os 

EOD 

 

Diminuindo à 

menor frequência 

possível 

Metilprednisolona 0.2–0.4 mg/kg per 

os BID 

 

5 a 10 dias para 

controlar o prurido 

 

0.4–0.8 mg/kg per os 

EOD 

 

Diminuindo à 

menor frequência 

possível 

Adaptado de Paterson (2008) 

8.3 Imunomoduladores 

8.3.1 Ciclosporina 

A ciclosporina é um polipetídeo secretado por fungos (Tolypocladium inflatum) (Marsella 

e Olivry, 2001), descoberto em 1972, que apresenta propriedades imunosupressoras in vitro e 

in vivo (Bar-meir et al., 1993). Tem sido usada clinicamente para inibir a rejeição de órgãos 

transplantados. Mais recentemente, devido às suas propriedades imunomodeladoras únicas, 

tem sido utilizada em humanos para o tratamento de asma crónica, glomerulonefropatia 

membranosa, trombocitopenia imunomediada em crianças, dermatite atópica, psoríase, e 

muitas outras dermatoses inflamatórias (Kay, 1994; Dahlinger et al., 1998). 

Apresenta propriedades anti-inflamatórias através da inibição da activação de células 

envolvidas na inflamação cutânea, assim como através da inibição da secreção e da libertação 

de substâncias mediadoras da inflamação (Marsella e Olivry, 2001). A ciclosporina A, na dose 

de 5.0 mg/kg per os SID, revela-se benéfica em 60-75% dos cães com reacções de 

hipersensibilidade (Paterson, 2008). Esta dose é administrada durante 4-6 semanas, 

diminuindo-se em seguida para a menor dose possível de manutenção (Steffan et al., 2003).  

Os efeitos adversos mais comuns em cães são os problemas digestivos, como os 

vómitos e a diarreia, ocorrendo principalmente na fase inicial do tratamento. O vómito pode 

ocorrer em 14-42% e a diarreia em 16-18% dos cães (Guaguère et al., 2004). Como efeitos 

adversos menos comuns, pode referir-se a hiperplasia gengival (3% dos cães) (Steffan et al., 

2003), as lesões papilomatosas (Olivry et al., 2002) e a hipertricose ou a alopecia (Mathews e 

Sukhiani, 1997). Com a administração de doses elevadas (20-30 mg/kg) podem verificar-se 

algumas alterações renais, como uma redução do fluxo urinário e uma redução da excreção de 

sódio (Ciresi et al., 1992; Fisch et al., 1993). Os animais submetidos a este tratamento devem 

ser saudáveis e regularmente monitorizados através de análises sanguíneas e de urina 

(Paterson, 2008). 
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8.3.2 Tacrolimus 
O tacrolimus é um imunomodulador tópico com acção semelhante à ciclosporina A 

(Marsella e Olivry, 2001; Rosenkrantz, 2006), mas 10 a 100 vezes mais potente, que resulta na 

inibição da calcineurina, suprimindo a apresentação de antigénios pelas células T e inibindo a 

produção de várias citoquinas pelas células T (Rosenkrantz, 2006). Desta forma, diminui a 

expressão de citoquinas em outras células, tais como nos queratinócitos, nos mastócitos, nos 

basófilos, nos eosinófilos, nas células de Langerhans e inibe o recrutamento de eosinófilos 

(Marsella e Olivry, 2001). Apresenta efeitos anti-inflamatórios tópicos, com a vantagem de não 

ter os efeitos atrofogénicos e os efeitos metabólicos dos corticosteróides tópicos (Marsella e 

Nicklin, 2002; Marsella et al., 2004; Bensignor e Olivry, 2005). A aplicação desta substância 

tem de ser efectuada com luvas, uma vez que pode aumentar o risco de certos tipos de 

neoplasias em humanos (Rosenkrantz, 2006).  

8.3.3 Pimecrolimus 
O pimecrolimus é um macrólido semelhante ao tacrolimus que, apesar de ser menos 

irritante do que este último, pode não diminuir a resposta imunitária primária como o tacrolimus 

e como a ciclosporina A, de acordo com estudos realizados em alergias por contacto (Gupta e 

Chow, 2003). Também pode aumentar o risco de certas neoplasias, pelo que deve ser 

manuseado com luvas (Rosenkrantz, 2006).  

8.3.4 Pentoxifilina 
A pentoxifilina é um inibidor da fosfodiasterase, com propriedades imunomoduladoras. 

Num estudo de Marsella e Nicklin (2000), em cães com dermatite atópica, verificou-se uma 

diminuição significativa do grau de prurido e de eritema após duas semanas de tratamento com 

a pentoxifilina na dose de 10 mg/kg, BID. Pelo facto de ser rapidamente eliminada quando 

administrada per os, em cães, pode ser necessária uma administração diária mais frequente 

(TID) (Marsella e Olivry, 2001). É um fármaco bem tolerado pelos cães, sem efeitos adversos 

reconhecidos. 

8.4 AGE 
Os AGE modulam a produção do ácido eicosanóico através da competição com o ácido 

araquidónico pela ciclo-oxigenase e lipoxigenase na cascata do ácido araquidónico, desviando 

a produção de leucotrienos no sentido dos que apresentam propriedades anti-inflamatórias, em 

detrimento dos que têm propriedades pró-inflamatórias (Abba et al., 2005).  

Em cães normais, a suplementação com AGE geralmente traduz-se numa melhor 

qualidade da pelagem, associada a uma diminuição da perda de água transepidérmica (Olivry 

et al., 2010). Está provado que os AGE das famílias do ácido gama-linoleico, do ácido 
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eicosapentaenóico e do ácido docosahexaenóico têm efeitos anti-inflamatórios e propriedades 

imunomoduladoras na pele (Abba et al., 2005). 

Apesar destes resultados, os benefícios da sua utilização não são claros (Abba et al., 

2005), e, a existirem, só se evidenciam após 2 meses de suplementação (Olivry et al., 2010). 

Além disso, o tipo de AGE administrar, de que forma (através de dietas enriquecidas com AGE 

ou através de suplementos de AGE), que dose e que combinação, são questões ainda por 

responder (Scott et al., 2001; Abba et al., 2005; Olivry et al., 2010). 

O efeito secundário mais preocupante, mas raramente relatado, é a pancreatite (Scott et 

al., 2001). 

8.5 Champôs 
Encontra-se disponível uma grande variedade de champôs anti-pruríticos, formulados 

com uma multiplicidade de princípios activos, desde aveia coloidal a anti-histamínicos (Mueller, 

2002). Um estudo recente demonstrou que esta terapia não é adequada para tratar a causa 

primária de prurido, mas sim para o aliviar sintomaticamente, a curto prazo. Devido à 

inexistência de efeitos adversos, e às melhorias clínicas evidentes que proporciona a curto 

prazo, em alguns cães, a utilização de champôs pode ser considerado um tratamento 

adjuvante em algumas circunstâncias (Löflath et al., 2007). Trata-se de uma terapia intensiva e 

trabalhosa, sendo que, para que se maximizem os benefícios, é recomendado um período de 

contacto prolongado, no mínimo de 10 min, para que as substâncias activas possam ser mais 

eficazes (Marsella e Nicklin, 2001; Muller, 2002), seguido de uma lavagem de 10 min, para que 

o estrato córneo seja capaz de absorver água para rehidratar a pele (Muller, 2002). Para esta 

rehidratação também são importantes os emolientes e os hidratantes presentes nos champôs, 

já que a água pode secar a pele por remover as suas barreiras naturais que previnem a xerose 

(Rosenkrantz, 2006). 

Um benefício dos champôs terapêuticos é o de permitirem tratar uma grande área de 

pele afectada (Scott et al., 2001). Para além das substâncias activas presentes nos champôs, a 

limpeza mecânica do banho remove a sujidade, os detritos, as crostas, os microrganismos e os 

produtos inflamatórios, da superfície da pele (Curtis, 1998).  

Num estudo de Löflath et al. (2007), o grau de prurido diário em cães sujeitos a banhos 

com champô Allermyl®, Virbac, foram mais baixos do que o grau de prurido em cães sujeitos a 

banhos só com água, demonstrando que o benefício a curto prazo dos banhos para o 

tratamento do prurido está acima da simples rehidratação e da acção mecânica da limpeza da 

pele (Löflath et al., 2007). Portanto, apesar da hidroterapia poder ser útil como terapia única, é 

particularmente eficaz quando combinada com um champô (Rosenkrantz, 2006).  

Pelo facto de muitos cães apresentarem uma pelagem densa e/ou longa, o contacto dos 

princípios activos do champô com a pele poderá não ser o adequado. Para superar este 
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obstáculo, está agora disponível um equipamento de hidromassagem para cães (Sanwhirl®, 

Peter Aschauer GmbH; Grafelfing, Munich, Germany), em que as bolhas produzidas por esta 

técnica ascendem na banheira, levantando os pêlos e facilitando o transporte dos princípios 

activos do champô até à superfície da pele. Além disto, o corpo do cão está completamente 

imerso em água durante o banho, aumentando assim a exposição da pele aos princípios 

activos do champô. Na prática, não se sabe se as substâncias activas atingem melhor a 

superfície da pele, se o fazem em concentração superior ou se são melhor absorvidas usando 

uma banheira de hidromassagem, uma vez que não foi detectada grande diferença entre os 2 

tratamentos no estudo realizado por Löflath et al. (2007). 

8.6 Anestésicos tópicos 
Os anestésicos tópicos, apesar de serem parcialmente eficazes, podem revelar-se 

tóxicos (causando metahemoglobinemia) ou terem potencial sensibilizante (fenol 0,5%, 

tetracaína e lidocaína 0,5%). Têm uma acção de curta duração, que ainda se torna menor 

quando usados repetidamente (Scott et al., 2001; Rosenkrantz, 2006). 

A pramoxina é um anestésico tópico também muito usado no alívio do prurido, e é 

geralmente combinada com aveia coloidal, hidrocortisona, mentol e petróleo (Rosenkrantz, 

2006). Não é tão irritante quanto os outros, e não produz metahemoglobinemia, revelando-se 

benéfica no controlo do prurido (Scott et al., 2001). 

8.7 Agentes refrescantes 
Os agentes refrescantes são em geral agentes voláteis que provocam uma sensação de 

frio, que pode ser paliativa. Esta é a razão pela qual se incorpora mentol (1%), timol (1%) e 

álcool (70%) em medicamentos antipruríticos (Scott et al., 2001). O mentol tem uma acção 

específica nas terminações nervosas locais (Yosipovitch et al., 1996). Os banhos com água fria 

só por si, ou com acetato de alumínio ou aveia coloidal, podem ser bastante úteis no alívio do 

prurido durante horas a dias (Scott et al., 2001).  

Os curativos molhados podem ser usados para tratar lesões piotraumáticas agudas, que 

são frequentemente induzidas por alergias, podendo ser combinados com o acetato de 

alumínio ou a aveia coloidal. Estes produtos podem aliviar o prurido por um período de tempo 

variável, e são úteis quando se está a preparar um animal para testes intradérmicos, ou a 

controlar episódios agudos (Rosenkrantz, 2006).  
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II. OBJECTIVOS 
 

Sabendo que os problemas dermatológicos são bastante frequentes na prática clínica 

veterinária e que o prurido é o sinal clínico mais comum em dermatologia veterinária, torna-se 

evidente a importância de se entender a complexidade que este sinal clínico representa. Este 

trabalho de revisão bibliográfica e de estudo de casos clínicos teve como objectivo desmistificar 

o prurido e fornecer bases que permitam a compreensão das diferentes etapas que devem ser 

seguidas, para que se obtenha um diagnóstico e tratamento correctos de um cão com prurido. 
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III. CASOS CLÍNICOS 
 

Os casos clínicos apresentados neste trabalho foram observados durante o estágio 

curricular, realizado no Hospital Veterinário Montenegro (de 4 de Junho de 2010 a 30 de 

Novembro de 2010) e no Animal Health Trust, no Centro para Estudos de Pequenos Animais, 

no Reino Unido (de 4 de Janeiro de 2011 a 1 de Abril de 2011). 

Durante este período, foram observadas várias doenças dermatológicas pruríticas, uma das 

causas frequentes de apresentação de cães à consulta. Neste trabalho são apresentados 

quatro casos clínicos: uma doença infecciosa (pioderma secundária a demodicose), uma 

doença parasitária (Straelensiose), uma reacção de hipersensibilidade (urticária com angio-

edema) e uma neoplasia cutânea (linfoma epiteliotrópico). Com esta selecção de casos, 

pretendeu-se demonstrar várias causas dermatológicas que levam ao aparecimento de prurido 

num cão, devendo, por isso, ser investigado como o sinal clínico que realmente é, e não ser 

tratado como uma doença primária. 

Realizamos uma abordagem sistemática aos casos, tendo sempre em conta que na prática 

clínica o curso do diagnóstico e/ou tratamento podem ser afectados pelos objectivos e 

expectativas dos proprietários. 

1. Caso Clínico nº1: PIODERMA SECUNDÁRIA A DEMODICOSE JUVENIL 
GENERALIZADA 

1.1 Identificação do animal 
O Joe é um canídeo, da raça English Bulldog, macho, com 3 meses de idade e com 7,5 

kg. 

1.2. História Clínica 
O Joe apresentou-se, no dia 5 de Novembro de 2010, à consulta no Hospital Veterinário 

Montenegro. Tinha sido diagnosticado ao Joe, numa outra clínica veterinária, uma demodicose 

juvenil generalizada, tendo sido prescrita ivermectina por via subcutânea, a cada 15 dias, 

cefovecina sódica (administrada há 15 dias atrás) e banhos semanais com amitraz (não se 

sabem as doses). O quadro tinha começado há 1 mês, cerca de 3 dias após a primovacinação. 

No entanto, apesar deste tratamento, os proprietários referiam que o Joe manifestava um 

prurido cada vez mais intenso. O Joe coçava muito a cabeça, e mordia bastante as patas, 
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mostrando bastante desconforto, sendo que, numa escala de 0 a 5, os proprietários 

classificaram como 4 o seu grau de prurido. Os proprietários não apresentavam qualquer tipo 

de lesão, nem sabiam se os animais da mesma ninhada que o Joe se encontram bem de 

saúde ou não. Está correctamente desparasitado interna e externa, e é essencialmente um cão 

de interior. 

1.3. Exame físico 
Ao exame de estado geral apresentava uma conjuntivite bilateral purulenta (Figura 3). No 

exame dermatológico observaram-se áreas de alopecia (Figura 3, 4 e 5), escoriações (Figura 4 

e 5), pápulas (Figura 5 e 6), pústulas (mais na região glabra do abdómen ventral) (Figura 5 e 

7), com maior gravidade na região da cabeça. A pele apresentava-se eritematosa (Figura 3, 4 e 

5), nomeadamente nos pavilhões auriculares, mas não havia otite. 

1.4. Diagnósticos diferenciais 
Tendo em conta a identificação do animal, e os dados obtidos na história clínica e no 

exame clínico, elaboraram-se os seguintes diagnósticos diferenciais: uma demodicose, uma 

pioderma, uma dermatofitose, uma sarna sarcóptica, uma queiletielose, algum distúrbio 

cutâneo auto-imune e reacções de hipersensibilidade. 

1.5. Exames complementares 
Como exames complementares foram realizadas fitas adesivas, citologias e raspagens 

de pele profundas. Nas fitas adesivas não foram encontrados ácaros superficiais, nem piolhos 

e nas citologias observou-se um grande número de bactérias (coccus) associadas à presença 

de neutrófilos degenerados. As raspagens de pele profundas revelaram vários ácaros adultos 

Demodex canis (Figura 8). 

1.6. Diagnóstico 
Com base nos resultados dos exames complementares, foi diagnosticada uma 

demodicose com pioderma associada. Tendo em conta a distribuição das lesões e a idade do 

animal, podemos caracterizar esta demodicose como generalizada juvenil.  

1.7. Tratamento 
Foi instituído o seguinte tratamento: 

! Banhos com champô anti-bacteriano, a cada 2-3 dias; 

! Limpeza da região da face com clorohexidina diluída (1:10); 

! Colírio com ácido fusídico, aplicar em ambos os olhos, uma gota, TID; 

! Cefalexina na dose de 30 mg/kg per os, SID, durante 15 dias; 

! Moxidectina na dose de 0,4 mg/kg per os, SID, à noite. 
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1.8. Monitorização do animal 
No dia 18 do mesmo mês, o Joe regressou para o controlo. Já não apresentava 

corrimento ocular purulento (Figura 9), logo descontinuou-se o colírio. Tinha melhorado 

bastante, por isso continuou com a mesma terapia até ao dia 26, mudando a cefalexina para 30 

mg/kg per os QUOD, até ao dia 3 de Dezembro. Continuava a melhorar, sendo que o prurido 

tinha desaparecido (grau 0 numa escala de o a 5), e as áreas de alopécia estavam menos 

marcadas, notando-se um crescimento do pêlo (Figura 10). Ainda apresentava algumas 

pápulas na zona glabra ventral e na cabeça (Figura 11). A raspagem de pele de controlo ainda 

demonstrou vários Demodex adultos, pelo que se continuou com a administração de 

moxidectina na dose de 0,4 mg/kg, per os, SID. Também continuou com os banhos, mas 

apenas 1x/semana, e parou com o antibiótico. 

 
Figura 3: Alopecia e eritema da face; 

corrimento ocular purulento. 
 
 

 
Figura 4: Alopecia, eritema, escoriações. 

 
 

 

 
Figura 5: Alopecia, eritema, 

escoriações, pápulas, pústulas. 
 

 
Figura 6: Pápula na 
região da cabeça. 

 

 
Figura 7: Pústula na 
região glabra ventral. 

 

 

 
Figura 8: Observação de ácaros adultos Demodex 

canis numa amostra de raspagem de pele profunda. 
 

 

Figura 6: Pápula na
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Figura 9: Ausência de 
corrimento ocular. 

 
Figura 10: Recuperação parcial de algumas 

zonas de alopecia. 
 

Figura 11: Diminuição do grau de eritema, 
das escoriações e das pápulas. 

 

 

2. Caso clínico nº 2: Straelensiose

2.1. Identificação do animal 
O Rufus é um canídeo, de raça indeterminada, macho, com aproximadamente 4 meses 

de idade e 13 kg. 

2.2 História Clínica  
Tinha sido encontrado no dia anterior, juntamente com um outro cão, abandonado numa 

floresta. Apresentou-se à consulta por apresentar áreas de alopecia, com prurido associado. 

Os proprietários referiram que o Rufus se coçava e mordia bastante, mas dormia sem 

interrupções. Numa escala de 0 a 5, classificaram o grau de prurido do Rufus no nível 3. O 

historial do animal era desconhecido, mas o cão com o qual foi encontrado não apresentava 

lesões. 

2.2. Exame físico 
Ao exame de estado geral, o Rufus não apresentava qualquer alteração. Quanto ao 

exame dermatológico, observavam-se pequenas áreas circulares de alopecia (Figura 12, 13), 

com uma maior concentração a nível da cabeça e dos membros, assim como nódulos 

cutâneos, pruríticos e eritematosos (Figura 14), distribuídos por todo o corpo.  

2.3. Diagnósticos diferenciais 
De acordo com a identificação do animal, com a sua história clínica e com a informação 

obtida a partir do exame físico, elaborou-se a seguinte lista de diagnósticos diferenciais: sarna 

sarcóptica, demodicose, trombiculose, straelensiose, calcinose cútis, infecções fúngicas 

profundas e alguns tumores multicêntricos. 

2.4. Exames complementares 
Foram efectuadas citologias aspirativas de alguns dos nódulos, que se revelaram 

inconclusivas, apesar de se relatar a presença de depósitos de cálcio. As análises sanguíneas 

Figura 9: Ausência de Figura 11: Diminuição do grau de eritema
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encontravam-se dentro dos parâmetros normais, inclusive os valores de fósforo e de cálcio. 

Foram realizadas biopsias cutâneas, 15 dias depois, onde se observou a presença, no interior 

de alguns infundíbulos, de uma estrutura intensamente eosinofílica compatível com uma 

secção da parede de um quisto de um parasita, e uma dermatite perivascular hiperplásica 

superficial com marcada hiperplasia do epitélio infundibular. Este quadro patológico é 

diagnóstico de Straelensiose (Figura15). 

2.5. Diagnóstico 
Straelensiose. 

2.6. Tratamento 
O tratamento instituído foi o seguinte: 

! Ivermectina na dose de 0,5mg/kg, por via SC, com um intervalo de 15 dias entre 

administrações; 

! Fipronil em spot-on. 

2.7. Monitorização do animal 
Enquanto se aguardava o resultado das biopsias cutâneas, o Rufus sofreu vários 

episódios de vómitos, após ter ido acampar com os proprietários. Devido a essas alterações, 

tomou amoxicilina-ácido clavulânico na dose de 20mg/kg, per os, BID, durante 7 dias. 

Na altura da segunda dose de ivermectina, já se observavam melhorias, não apresentava 

prurido (grau 0 numa escala de 0 a 5) e as lesões tinham diminuído de tamanho (algumas já 

tinham mesmo desaparecido). Na base da orelha, as lesões nodulares tinham dado origem a 

zonas de alopecia (Figura 16), e nas anteriores áreas de alopecia, já se observava o 

crescimento de pêlo (Figura 17). Através de contacto telefónico posterior, a proprietária relatou 

o total desaparecimento das lesões, não achando necessário regressar com o Rufus para um 

novo controlo. 

 
Figura 12: Pequenas áreas circulares de alopecia, na cabeça 

(Visão lateral). 
 

 
Figura 13: Pequenas áreas circulares de alopecia na 

cabeça (visão caudal). 
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Figura 14: Nódulos na base da orelha. 

 

 
Figura 15: Histopatologia dos nódulos cutâneos. 

 

 

 
Figura 16: Regressão dos nódulos existentes na base da 

orelha. 
  
 

 
Figura 17: Lesões alopécicas em regressão. 

 

 

 

3. Caso clínico nº 3: Urticária e Angio-edema 

3.1. Identificação do animal 
A Laika é um canídeo, da raça Dobermann, fêmea, esterilizada, com 5 anos de idade e 

com 35 kg.  

3.2. História clínica 
A Laika foi referenciada para a consulta de especialidade de dermatologia por não estar a 

responder à terapia instituída pelo seu médico veterinário. Apresentava um quadro agudo de 

urticária, angio-edema e edema periférico, com início há dois dias atrás. Previamente a esta 

manifestação, a Laika sempre foi um animal saudável, com a vacinação e a desparasitação 

interna e externa em dia. Não alteraram nada na sua alimentação e o cão com que contacta 

não apresenta sintomatologia. No entanto, costumam passeá-la sem trela em campos, apesar 

Figura 15: Histopatologia dos nódulos cutâneos
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de nunca a perderem de vista. Quando teve as primeiras manifestações de edema na face, foi 

observada pelo seu veterinário, que lhe administrou inicialmente dexametasona, na dose de 

0,1 mg/kg, por via SC, e cefalexina, na dose de 15 mg/kg, per os, tendo sido internada no dia 

seguinte, recebendo enrofloxacina, seguido de amoxicilina-ácido clavulânico, ambos os 

fármacos administrados por via SC (mas com doses desconhecidas). Melhorou ligeiramente, 

continuando posteriormente a piorar, havendo um aumento do número de lesões, um aumento 

da intensidade prurítica e uma generalização do edema, progredindo pelos membros. A Laika 

evidenciava cada vez mais desconforto, coçando-se com grande intensidade na cabeça. Os 

proprietários referiram que o prurido alterava as suas actividades normais (comer, brincar) e 

não a deixava dormir, classificando-o em grau 7 numa escala numérica de 0 a 10. 

3.3. Exame físico 
No exame de estado geral apenas foram observadas alterações a nível das mucosas, 

que se encontravam hiperémicas (Figura 18). O exame dermatológico revelou múltiplas 

pápulas e placas edematosas (Figura 19 e 20) e eritematosas, afectando a face, o pavilhão 

auricular, o tronco e os membros. Estas lesões estavam acompanhadas de um eritema 

bastante marcado, mais visível no pavilhão auricular (Figura 21) e no abdómen ventral (Figura 

22). Também se observava edema dos membros posteriores (Figura 22), da face e da face 

ventral do pescoço (Figura 23). 

3.4. Diagnósticos diferenciais 
Como diagnósticos diferenciais foram considerados a urticária e angioedema (associados 

a reacções alérgicas a fármacos, mordeduras de artrópodes, vacinação), vasculite, eritema 

multiforme (induzido também por fármacos, comida, infecções, neoplasias) e mastocitoma.  

3.5. Exames complementares 
Como exames complementares foram realizados uma diascopia (Figura 24), 

hematologia, bioquímica, provas de coagulação, análise de urina, biopsias, punção de medula 

óssea, ecografia abdominal e radiografias abdominais e torácicas. Os resultados do 

hemograma, bioquímica, provas de coagulação e análise de urina estavam dentro dos 

parâmetros normais, assim como o aspirado de medula óssea, que não mostrou qualquer 

evidência de células neoplásicas. A histopatologia revelou uma moderada dermatite neutrofílica 

perivascular a intersticial, com edema grave, colocando as reacções medicamentosas, as 

hipersensibilidades e a vasculite como possíveis diagnósticos. A imagiologia não revelou 

alterações relacionadas com o actual quadro e a discopia confirmou a existência de eritema. 

3.6. Diagnóstico 
Urticária com angio-edema. 
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3.7. Tratamento 
O tratamento instituído à Laika foi o seguinte: 

! Fluidoterapia; 

! Dexametasona na dose de 0,2 mg/kg por via intravenosa; 

! Clorfeniramina na dose de 0,2 mg/kg per os TID; 

! Sucralfato na dose de 1gr per os TID; 

! Dieta hipoalergénica (Hill’s z/d). 

3.8. Monitorização do animal 
No dia seguinte, a Laika tinha piorado bastante, com um aumento do edema periférico 

(Figura 25) e com um aumento do número e do tamanho das pápulas edematosas (Figura 26), 

suspeitando-se de uma reacção adversa ao sucralfato, que foi descontinuado. Durante o 

internamento, foi administrado prednisolona na dose de 0,4 mg, per os, BID, clorfeniramina na 

dose de 0,2 mg/kg, per os, TID e Hill’s z/d ultra. Teve alta após 48h, por se terem observado 

grandes melhorias, com a regressão quase completa das pápulas edematosas (Figura 27), 

com a diminuição do edema periférico (Figura 28) e do eritema ventral (Figura 29), tendo tido 

alta. 

A Laika foi reexaminada passados 3 dias. Os proprietários relataram que a Laika estava 

bem e que não tinha manifestado mais prurido, atribuindo o valor 0 na escala numérica acima 

referida. No entanto, a Laika passou a apresentar poliuria e polidipsia, pelo que se diminuiu a 

dose de prednisolona para 0,3 mg/kg, per os, BID. Ao exame físico, já só se observavam 

algumas pápulas edematosas no membro anterior esquerdo e algumas crostas focais, talvez 

devido lesões provocadas pelo autotraumatismo prévio. Recomendou-se a descontinuação da 

prednisolona (mais 3 dias com a dose referida em cima, depois administrar prednisolona na 

dose de 0,3 mg, per os, BID, por dois dias, seguidos de 5 dias na dose de 0,3 mg/kg, per os, a 

cada 24h, 7 dias na dose de 0,15 mg/kg, per os, a cada 24h, acabando por reduzir para a dose 

de 0,15 mg/kg, per os, a cada 48h durante uma semana, terminando completamente) e uma 

reavaliação passadas 3 semanas. 
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Figura 18: Mucosas hiperémicas. Figura 19: Múltiplas pápulas distribuídas 
por todo o corpo. 

Figura 20: Múltiplas pápulas 
edematosas na cabeça. 

Figura 21: Eritema do pavilhão auricular. 
 

Figura 22: Eritema da região glabra 
ventral e edema dos membros 

posteriores. 

Figura 23: Edema da face e das 
pálpebras. 

 

Figura 24: Diascopia, demonstrando a presença de 
eritema. 

Figura 25: Edema dos 
membros posteriores. 

Figura 26: Múltiplas pápulas edematosas 
na cabeça. 
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Figura 27: Regressão quase 
completa das pápulas edematosas 

da cabeça. 

Figura 28: Normalização do edema 
dos membros. 

Figura 29: Normalização quase completa do 
eritema ventral. 

 

 

4. Caso clínico nº 4: Linfoma epiteliotrópico 

4.1. Identificação do animal 
O Tim é um canídeo da raça Cocker Spaniel, macho, com 13 anos de idade, com 13 kg.  

4.2. História clínica 
A história clínica do Tim recua ao ano de 2008, quando começou a manifestar prurido 

associado a seborreia. Foi seguido numa outra clínica veterinária durante 2 anos, tendo 

efectuado testes alérgicos sorológicos com o qual diagnosticaram uma hipersensibilidade a 

duas plantas que não existiam no ambiente em que o animal habitava. Apesar disto, fez 

imunoterapia, a qual teve de ser interrompida, uma vez que o Tim desenvolvia reacção à 

vacina. Fez vários ciclos de antibioterapia e de prednisolona, com os quais melhorava, mas 

nunca foi submetido a estes fármacos de forma isolada. Durante estes dois anos, também 

tomou suplementos orais de AGE, e foi submetido a banhos com variados champôs. As 

análises sanguíneas foram sempre normais, e fez citologia de alguns nódulos que apresenta, 

os quais são compatíveis com lipomas. No entanto, os proprietários referiram que o Tim nunca 

passou longos períodos sem manifestar prurido, havendo um grande sentimento de frustração 

por sentirem que nenhum tratamento se revelou eficaz a médio prazo. Decidiram procurar uma 

segunda opinião por sentirem que não estavam a seguir a abordagem mais correcta, por se 

preocuparem com a fraca qualidade de vida do Tim e por se sentirem desconfortáveis com o 

comportamento irrequito do seu cão. O Tim mordia-se e coçava-se de uma forma regular, 

havendo alteração do padrão de sono e da sua vontade de brincar. Quando lhe foi pedido para 

classificarem o grau de prurido do Tim, naquele momento, numa escala numérica de 0 a 5, os 

proprietários escolheram o grau 3.  
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4.3. Exame físico 
Ao exame de estado geral, não se encontraram alterações. No exame dermatológico, 

verificou-se que o Tim apresentava pêlo baço (Figura 30), seborreia (Figura 31), áreas de 

alopécia e de erosões (Figura 32).  

4.4. Diagnósticos diferenciais 
Com base em todas as informações recolhidas, nomearam-se como diagnósticos 

diferenciais doenças que pudessesm causar prurido e/ou seborreia, tais como pioderma, 

dermatofitose, dermatite por Malassezia, DAPP, dermatite atópica, hipersensibilidade 

alimentar, dermatite por contacto, hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, desequilíbrio de 

hormonas sexuais, diabetes mellitus, demodicose, sarna sarcóptica, queiletielose, pediculose, 

Otodectes spp., dermatose responsiva à vitamina A, dermatose responsiva ao zinco, 

desequilíbrios nutricionais, pênfigo foliáceo, pênfigo eritematoso, lúpus eritematoso sistémicos, 

reacção cutânea medicamentosa, adenite sebácea, má absorção/má digestão, eritema 

migratório necrolítico superficial e neoplásicas linfoma epiteliotrópico. 

4.5. Exames complementares 
Como exames complementares, foram realizados um tricograma, uma citologia, um 

hemograma, um perfil bioquímico, um perfil tiróideo canino, uma ecografia e algumas 

radiografias torácicas. O tricograma apresentava pêlos em telogénese e partidos, e as 

radiografias torácicas revelaram uma ligeira cardiomegalia. Os restantes exames 

complementares não apresentavam alterações. Passado um mês, realizaram-se as biopsias de 

pele, cujo resultado indicou a presença de um linfoma epitéliotrópico. 

4.6. Diagnóstico 
  Linfoma epiteliotrópico. 

4.7. Tratamento 
O tratamento instituído foi o seguinte: 

! Banhos com um champô anti-seborreico, quinzenalmente, intercalando com banhos 

com um champô anti-bacteriano;  

! Cefalexina na dose de 22 mg/kg, per os, BID, durante 4 semanas; 

! Cápsulas de AGE (1 cápsula, per os, SID, durante mais um mês, seguido de 1 cápsula 

a cada 48h, para sempre); 

! Sempre que seja necessário será feito um ciclo de antibioterapia.  

4.8. Monitorização do animal 
Passados 4 meses, o Tim regressou à consulta, por voltar a apresentar um prurido 

intenso. Ao exame físico observaram-se áreas de foliculite e de dermatite. Foi-lhe administrada 



Casos Clínicos 

 

50 
 

cefovecina sódica, na dose de 8 mg/kg, por via SC, e iniciou prednisolona 0,7 mg/kg, per os, 

SID durante 2 dias, seguido de 0,4 mg/kg, per os, SID mais 2 dias, continuando com o mesmo 

plano para os banhos. Apesar de ter melhorado com este tratamento, piorou novamente com a 

retirada da prednisolona, optando-se pela sua reintrodução, com o objectivo de encontrar a 

dose mínima necessária para controlar os sinais clínicos. Foi encontrada a dose de 0,5 mg/kg a 

cada 3 dias, aumentando-se a frequência da adminuistração quando o prurido se intensifica. 

 
Figura 30: Pêlo baço. 

 
Figura 31: Área de alopecia com seborreia. 

 

 
Figura 32: Área de alopecia com erosão. 
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IV. DISCUSSÃO 
 

O prurido, por ser uma sensação que leva a manifestações facilmente visíveis pelos 

proprietários, como coçar, lamber, morder ou arranhar a própria pele (Ikoma et al., 2003), 

torna-se uma razão frequente de apresentação dos cães à consulta dermatológica (Scott et al., 

2001) e deve ser abordado como um sinal clínico de uma doença primária, e não como o 

problema em si.  

A ausência de uma abordagem sistemática e sequencial do prurido, pode levar a 

processos longos de tratamentos ineficazes e à deterioração da qualidade de vida, quer do 

cão, quer dos seus proprietários. Favrot e Linek (2010) realizaram um estudo que visava 

analisar o impacto da dermatite atópica canina na qualidade de vida dos animais e dos seus 

proprietários, através de questões direccionadas a estes últimos. Apesar de este estudo incidir 

sobre a dermatite atópica, o prurido foi considerado pelos proprietários como o principal 

problema desta doença, demonstrando a importância do seu controlo, em benefício do cão e 

dos seus proprietários. Com os quatro casos clínicos apresentados, observamos esta mesma 

tendência. Apesar de só podermos falar de prurido crónico no caso do Tim, em todos eles foi 

relatada uma inquietude por parte dos proprietários por verem o seu animal desconfortável e 

com a alteração dos seus hábitos normais, tais como comer, dormir e brincar, o que se reflecte 

num elevado nível de ansiedade nos proprietários. No estudo realizado por Favrot e Linek 

(2010), 11% dos proprietários referiram que o prurido fazia com que o cão interrompesse a sua 

refeição, 42% afirmaram uma influência negativa do prurido nas brincadeiras, 43% nos 

passeios e 60% no padrão de sono do cão. Os proprietários, por verem a qualidade de vida 

dos seus animais a deteriorar-se, acabam por se sentir infelizes com a situação. Além disto, 

pelo facto do prurido dos cães incomodar o seu descanso, os proprietários tornam-se mais 

agressivos, irritáveis e impacientes, repreendendo mais os seus animais, e dedicando menos 

tempo aos passeios (Favrot e Linek, 2010). Talvez seja por todas estas razões que o prurido se 

revela uma razão tão frequente de apresentação à consulta dermatológica, pois afecta a 

qualidade de vida do cão e dos que convivem com ele. 

Quando o cão chega à consulta, revela-se bastante útil avaliar o seu grau de prurido, e 

a forma como se manifesta, tanto como uma ferramenta diagnóstica, como de monitorização. 

Esta avaliação pode ser realizada através escalas padronizadas. Em ambos os locais onde foi 

realizado o estágio, o grau de prurido era avaliado através da escala numérica. No entanto, 

enquanto que no Hospital Veterinário Montenegro se utilizava uma escala de 0 a 5, no Animal 

Health Trust aplicava-se uma classificação de 0 a 10. Ao proprietário era pedido que atribuísse 
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um número ao seu animal (de 0 a 5 ou de 0 a 10), se 0 significasse que o seu cão não se 

coçava mais do que um cão normal, e se 5 ou 10 (dependendo do hospital em causa) fosse o 

maior nível de prurido que conseguisse imaginar, sendo-lhe explicado que prurido incluía 

coçar, morder, lamber, mastigar e coçar/esfregar. Como se pode constatar, ao utilizar estas 

escalas e ao explicar de que forma é que o prurido se manifesta, acaba por se ensinar o 

proprietário a analisar comportamentos que até à data poderiam ser interpretados de outra 

forma. Um exemplo flagrante é o facto de se ouvir dizer que um animal é muito limpo porque 

está constantemente a lamber as patas, ou porque esfrega a zona posterior do corpo no chão, 

quando estes comportamentos podem ser indicativos da presença de prurido. 

A importância de uma abordagem sequencial torna-se evidente quando se analisa a 

quantidade de doenças dermatológicas que podem ter o prurido como principal sinal clínico. 

Dentro das doenças dermatológicas, podem ser causa de prurido algumas doenças 

infecciosas, vários tipos de reacções de hipersensibilidade, certas doenças parasitárias, imuno-

mediadas, ambientais, neoplasias, defeitos na queratinização e, ainda, doenças mistas que 

não se enquadram em nenhum dos grupos anteriormente referidos. A escolha dos casos 

apresentados neste trabalho foi realizada de forma a exemplificar quatro destas categorias. 

Desta forma, foi escolhido um caso de uma doença infecciosa, uma pioderma superficial, que, 

associada a uma demodicose, originava um grau de prurido que não era típico de uma 

demodicose. O caso clínico de straelensiose foi escolhido para representar a categoria das 

doenças parasitárias, e com o intuito de demonstrar que existem doenças emergentes e raras 

que também têm de ser consideradas nos diagnósticos diferenciais. Na categoria das reacções 

de hipersensibilidade, foi escolhido um caso de urticária com angio-edema, que pode 

necessitar de uma rápida intervenção, por poder revelar-se fatal. Por último, foi escolhido um 

linfoma epiteliotrópico, representando uma neoplasia que se caracterizava pela existência de 

um prurido crónico como queixa principal. Desta forma, pretendeu-se abranger um leque 

variado de quadros clínicos associados ao prurido. 

 

PIODERMA SECUNDÁRIA A DEMODICOSE JUVENIL GENERALIZADA 

A demodicose canina é uma dermatose parasítica comum, não contagiosa, causada por 

diferentes espécies de ácaros Demodex, incluindo Demodex canis, Demodex injai e D. cornei. 

A identificação de novas espécies levou à descrição de novos padrões da doença clínica. No 

entanto, a maioria dos casos clínicos de demodicose canina é causada por Demodex canis. 

Este ácaro faz parte da flora normal da pele dos cães, encontrando-se limitado ao folículo 

piloso e, raramente, às glândulas sebáceas, e o seu número é mantido baixo pelo sistema 

imunitário do cão (Singh et al., 2011). 
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A demodicose é classificada em localizada ou generalizada, e esta última em juvenil ou 

adulta (Scott et al., 2001; Paterson et al., 2009). Esta classificação pode, contudo, ser simplista, 

pelo facto de uma demodicose generalizada começar por ser uma demodicose localizada. Por 

sua vez, quando há envolvimento das patas, é denominada de pododemodicose (Craig, 2003). 

A forma juvenil é devida a causas genéticas e a forma adulta causada por uma 

imunosupressão (Paterson et al., 2009). No entanto, no caso do Joe, fica a dúvida se não terá 

sido um misto de factores, tendo em conta que a doença surgiu após a primovacinação. Esta 

interpretação fica dificultada pelo facto de não se conhecer o historial familiar do Joe, nem o 

estado de saúde dos cachorros da sua ninhada.Todavia, por existir uma predisposição 

hereditária nos cães com demodicose juvenil generalizada (Medleau e Hnilica, 2003), o Joe 

não deverá acasalar. 

O Joe, sendo da raça English Bulldog, pertence a uma raça com predisposição para a 

demodicose, podendo apresentar nódulos demodécicos característicos da demodicose nesta 

raça (Craig, 2003). Tem a idade típica de aparecimento desta doença, que surge entre os 3 e 

os 18 meses (a forma juvenil) (Scott et al., 2001; Craig, 2003). 

O grau de prurido intenso apresentado pelo Joe (grau 4 numa escala de 0 a 5) não era 

típico do diagnóstico com o qual se apresentou à consulta de segunda opinião. Ou seja, apesar 

de no estudo realizado por Rybnícek et al. (2008), com a escala de gravidade do prurido 

canina, os cães com demodicose terem apresentado graus de prurido semelhantes aos de 

animais com problemas alérgicos, a demodicose não é classificada como uma doença 

especialmente prurítica. Por esta razão, e pela existência de pápulas, pústulas, e de exsudado, 

deve considerar-se a possibilidade de existir uma pioderma superficial concomitante, que se 

encontra frequentemente associada a esta forma juvenil de demodicose generalizada (Craig, 

2003).  

Além da pioderma e da demodicose, também se tinha de pensar numa sarna 

sarcóptica, numa queiletielose, numa pediculose, numa dermatofitose, em algum distúrbio 

cutâneo auto-imune ou em reacções de hipersensibilidade, tendo em conta o tipo de lesões e o 

grau de prurido. No entanto, as reacções de hipersensibilidade geralmente surgem numa idade 

mais avançada, após os 6 meses de idade na dermatite atópica e após os 5 anos na dermatite 

alérgica à picada de pulga, por exemplo (Patel et al., 2010). 

Os exames complementares escolhidos neste caso foram no sentido de confirmar o 

diagnóstico previamente efectuado na outra clínica veterinária. Para tal, foram realizadas várias 

raspagens de pele e citologias superficiais por aposição. Na citologia foi observado um grande 

número de bactérias extracelulares, com neutrófilos degenerados. Pelo facto de terem sido 

observados coccus, e de as piodermas secundárias a demodicose serem frequentemente 

devidas a uma infecção estafilocócica (Scott et al., 2001; Craig, 2003), não foi realizada uma 
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cultura bacteriana nem um antibiograma. Nas raspagens de pele, foram encontrados vários 

ácaros adultos da espécie Demodex canis confirmando-se o diagnóstico de demodicose. 

Também se poderia ter tentado chegar ao diagnóstico de demodicose através de um 

tricograma, por ser um método menos invasivo. Todavia, como o Joe estava a ser submetido a 

terapia acaricida tópica e sistémica, e se sabe que o tricograma é menos sensível do que a 

raspagem de pele no diagnóstico de demodicose quando o número de ácaros é baixo 

(Saridomichelakis et al., 2007), decidiu-se partir de imediato para a raspagem de pele. 

No caso do Joe, tem de se tratar simultaneamente a pioderma superficial e a 

demodicose. O tratamento da pioderma superficial passa pela utilização de um antibiótico beta-

lactâmico, durante um período mínimo de 4 semanas e por banhos com um champô 

antibacteriano para acelerar a resolução do quadro clínico e alívio do prurido (Singh et al., 

2011). O alívio do prurido levará a uma quebra do ciclo prurido-autotraumatismo instalado, 

melhorando o bem-estar do animal e permitindo a resolução das lesões de pele causadas pelo 

próprio animal, como as erosões e escoriações observadas. Este tratamento é bastante 

importante, uma vez que o fraco controlo da pioderma, a descontinuação precoce do 

tratamento, um controlo mal sucedido de outras condições concomitantes e o uso de 

corticosteróides são as razões mais frequentes de falha terapêutica (Mueller, 2004). O facto de, 

na clínica veterinária que tinha tratado anteriormente o Joe, o terem submetido apenas a uma 

administração de cefovecina sódica pode ter estado na origem da falta de resposta ao 

tratamento e do agravamento do grau de prurido. No Hospital veterinário Montenegro foi 

instituída uma antibioterapia com um antibiótico beta-lactâmico (cefalexina), durante 8 

semanas, e foram iniciados banhos com champô antibacteriano e limpezas da face com 

clorohexidina diluída (1:10). Os banhos com um champô antibacteriano aliviam o prurido 

através das suas substâncias antibacterianas, mas também através da hidroterapia, da limpeza 

mecânica de crostas e de produtos inflamatórios presentes na pele e da sensação de frescura 

quando realizados com água fria. 

O tratamento da demodicose canina inclui banhos com amitraz, administrações de 

milbemicinas (milbemicina oxima e moxidectina) ou avermectinas (ivermectina e doramectina) 

(Mueller, 2004; Singh et al., 2011). No entanto, o amitraz só é recomendado em cães com mais 

de 4 meses (Singh et al., 2011), razão pela qual foi decidido parar com os banhos com amitraz. 

A ivermectina (300 a 600 µg/kg/dia, SC), a milbemicina oxima (0,5 a 3,1 mg/kg/dia, per os), a 

moxidectina (400 µg/kg/dia, per os) e a doramectina (600µg/kg/semana, SC) são lactonas 

macrocíclicas. A ivermectina, quando administrada a animais sensíveis, pode desencadear 

sinais neurológicos graves como depressão, estupor, coma, ataxia, midríase, tremores, emese, 

hipersialia e convulsões (Singh et al., 2011). Apesar desta toxicidade ser mais comum em 

raças collie e de pastoreio (Hopper et al., 2002), podem ocorrer inesperadamente em qualquer 
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raça, não existindo nenhum antídoto específico para esta toxicidade. Os animais sensíveis à 

ivermectina também não devem ser ser tratados com doramectina, mas geralmente toleram 

bem a milbecina oxima (Singh et al., 2011). Com a moxidectina, apesar de também poderem 

existir reacções de toxicidade, estas são mais raras do que as observadas com ivermectina, e 

as suas eficácias são semelhantes (Guagère e Beugnet, 2008). Apesar da ineficácia do 

tratamento raramente se dever a uma resistência dos ácaros aos acaricidas, se o animal não 

responder à terapia acaricida inicial, esta deve ser alterada (Mueller, 2004), por essa razão, 

neste caso modificou-se o acaricida de ivermectina para moxidectina. 

Os tratamentos convencionais para a demodicose são eficazes, mas tóxicos. Por isso, 

alguns autores referem a possível vantagem de se utilizarem terapias naturais que possam 

melhorar o sistema imunitário, tais como os vegetais crus, uma dieta de alta qualidade e os 

suplementos de AGE (Singh et al., 2011). 

O Joe melhorou bastante com o tratamento instituído, razão pela qual, 8 semanas 

depois, se parou com a antibioterapia. No entanto, por ainda apresentar um número elevado de 

ácaros adultos Demodex canis, continuou-se com os banhos e com administrações mensais de 

moxidectina. Tendo em conta que os sinais clínicos se resolvem antes da eliminação dos 

parasitas, uma paragem precoce do tratamento poderá originar recidivas. Por esta razão, 

apenas se deve suspender o tratamento acaricida após duas raspagens de pele negativas 

(representativos de 3 a 5 zonas corporais), separadas por um intervalo de 4 semanas (Patel et 

al., 2010). 

Uma abordagem ao prurido como causador de todo o quadro poderia ser desastroso 

neste caso, se, por exemplo, se utilizassem corticosteróides na tentativa de quebrar o ciclo 

prurido-autotraumatismo, porque iriam favorecer a propagação e agravamento da demodicose 

(Singh et al., 2011). 

O prognóstico pode ser bom, se existir um controlo da pioderma secundária, porque, em 

cães com menos de um ano, está descrita a resolução espontânea da demodicose 

generalizada (Craig, 2003). 

 

STRAELENSIOSE 

A Straelensiose é uma trombidiose causada por formas larvares do ácaro Straelensia 

cynotis, uma dermatite nodular canina recentemente descrita (Seixas et al., 2006). Têm sido 

descritos casos em Itália, França, Espanha e Portugal, sem nunca ter sido descrita transmissão 

ao homem (Guaguère e Beugnet, 2008). 

As larvas deste parasita medem cerca de 700x425 µm, sendo semelhantes às larvas de 

Neotrombicula autumnalis, e apenas a forma larvar é que é patogénica. As formas adultas dos 
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ácaros Straelensia cynotis são de vida livre, encontrando-se em bosques e, provavelmente, 

perto de tocas de raposas, tendo em conta que são elas, e os pequenos mamíferos, os 

hospedeiros naturais deste parasita (Guaguère e Beugnet, 2008), sendo o cão um hospedeiro 

acidental. 

Tendo em conta as descrições de casos na península ibérica, o Rufus apresentava os 

principais factores de risco relacionados com o local geográfico (norte de Portugal), condições 

climatéricas (estações mais frias) e o estilo de vida (rural) (Ramírez et al., 2009).  

As lesões apresentavam-se nos locais tipicamente descritos, ou seja, mais na zona da 

cabeça, margens do pavilhão auricular, linha média dorsal e membros. Apresentava um grau 

de prurido moderado. Nesta doença, a gravidade do prurido é pouco consensual. O caso 

descrito por Seixas et al. (2006), foi referido como bastante prurítico, Le Net et al. (2002), 

observaram um caso prurítico em 12 cães, o que atribuiram a uma infestação por pulgas e por 

piolhos, e Ramírez et al. (2009) não referiram nenhum caso com prurido em 19 cães, sugerindo 

que o prurido poderá aparecer posteriormente com o desenvolvimento de pioderma. No 

entanto, Guaguère e Beugnet (2008) e Guaguère et al. (2011), referem estes nódulos como 

intensamente pruríticos e dolorosos, embora o Rufus não evidenciasse sinais de dor ou de 

agressividade (como consequência da dor). O prurido foi classificado no grau 3, numa escala 

de 0 a 5, mas diminuiu para o grau 0 com a antibioterapia. 

Os diagnósticos diferenciais foram elaborados com base na idade do animal, história 

clínica e no tipo de lesões. Pelo facto de ser uma animal jovem, colocamos na lista de 

diagnósticos diferenciais ectoparasitas como Sarcoptes scabiei e Demodex canis, assim como 

dermatofitoses. No entanto, como as citologias aspirativas revelam a presença de depósitos de 

cálcio, também se coloca a hipótese da existência de calcinosis cutis, que se caracteriza pela 

presença de placas ou nódulos firmes, frequentemente ulcerados, na região do dorso, e região 

inguinal, podendo ser secundária a hiperadrenocorticismo. O tipo de lesões nodulares, a sua 

distribuição e a manifestação de prurido, também poderiam indicar a presença de uma infecção 

fúngica profunda, de trombiculose ou uma neoplasia cutânea. Para a maioria destas doenças, 

o exame complementar de eleição seria a biopsia cutânea, o que ajudaria também no 

diagnóstico de Straelensiose. Como já foi referido, devem realizar-se biopsias cutâneas quando 

estiverem presentes doenças nodulares, e esta foi uma razão determinante para não se terem 

efectuado raspagens cutâneas, tricogramas, culturas fúngicas e testes específicos para o 

diagnóstico de hiperadrenocorticismo, que poderiam encaminhar o diagnóstico para uma 

possível demodicose, uma sarna sarcóptica, uma dermatofitose, uma infecção fúngica 

profunda ou um hiperadrenocorticismo. 

O diagnóstico de Straelensiose é realizado com base na história clínica, sinais clínicos e 

na demonstração da forma larvar do parasita (Guaguère e Beugnet, 2008). A demonstração da 
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forma larvar pode ser realizada através de raspagens de pele bastantes profundas, através da 

dissecção das pápulas ou de biopsia cutâneas (Guaguère et al, 2011). No caso do Rufus, 

apesar de terem sido realizados aspirados dos nódulos, a observação da forma larvar deste 

parasita apenas foi possível com a análise das amostras das biopsias cutâneas. 

Existem poucos estudos quanto ao tratamento mais correcto. No entanto, a literatura 

refere que duas administrações de fipronil em spray (a 0,25%, na dose de 6 mL/kg, ou seja, 

aproximadamente 2 pulverizações por kg de peso vivo), com 1 mês de intervalo, têm sido 

desapontantes (Guaguère e Beugnet, 2008; Guaguère et al., 2011), assim como três 

administrações de ivermectina, por vias SC, na dose de 0,4 mg/kg, com 10 dias de intervalo. A 

aplicação de amitraz (solução de 0,05-0,1%) a cada 5 dias, durante 1 mês, parece ser o 

método mais eficaz. Os progressos são lentos, havendo uma regressão do número de nódulos 

passados 1-3 meses (Guaguère et al., 2011). Num estudo realizado por Ramírez et al. (2009), 

os melhores resultados foram obtidos com a administração de ivermectina, por via SC, a cada 

15 dias, de cefalosporina BID a TID e fipronil em spray a cada 15 dias. Segundo Seixas et al., 

2006, o tratamento recomendado é ivermectina, na dose de 1mg/kg, por via SC, na primeira 

semana, seguida da administração por via SC de 0,5 mg/kg, semanalmente, durante 1 mês, 

juntamente com a antibioterapia oral (amoxicilina-ácido clavulânico, na dose de 22 mg/kg, per 

os, semanalmente, durante 1 mês). 

Como é referida a possibilidade de existir remissão espontânea, uma vez que o cão é um 

hospedeiro acidental deste parasita (Le Net J-L et al., 2002, Seixas et al., 2006, Ramírez et al., 

2009), não podemos afirmar, com toda a certeza, que o tratamento instituído no Rufus 

realmente surtiu efeito, ou se manteve qualquer infecção bacteriana sob controlo, de forma a 

permitir a remissão da doença. 

 

URTICARIA 

A urticária e o angio-edema são situações raras no cão. Estes termos referem-se a 

lesões de pele causadas por edema dérmico, denominando-se urticária quando o edema se 

encontra restrito à derme, e angio-edema se o edema se encontrar no tecido conjuntivo. O 

edema é causado pela activação dos mastócitos, dilatação vascular (Prélaud, 2008) ou 

desgranulação dos basófilos (Scott et al., 2001). Apesar do diagnóstico clínico de urticária e de 

angio-edema ser relativamente fácil, o diagnóstico etiológico é muitas vezes difícil de identificar 

(Prélaud, 2008), porque as causas são bastante variáveis. 

Podem resultar de diversos estímulos, tanto imunológicos como não imunológicos (Scott 

et al., 2001, Medleau e Hnilica, 2003). Os imunológicos incluem reacções de hipersensibilidade 

I e III (reacções alérgicas a vacinas, a alérgenos, a fármacos, a terapias tópicas e a 
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mordeduras de artrópodes (Prélaud, 2008), e os não imunológicos incluem factores físicos 

(pressão, sol, calor, frio, exercício), stress fisiológico, anomalias genéticas, vários fármacos e 

químicos (Scott et al., 2001). Pelo facto de a Laika estar devidamente protegida contra pulgas e 

contra parasitas intestinais, afasta-se a hipótese de serem eles os causadores desta reacção, 

assim como a hipótese da causa primária ter sido uma reacção a algum fármaco, visto não ter 

sido administrado nada à Laika nos dias anteriores. No entanto, como a Laika passeava em 

campos sem trela, não sabemos a que substâncias é que pode ter tido acesso, e que possam 

ter causado esta reacção. Pode ter comido algo invulgar, pode ter sido mordida ou picada por 

algum artrópode, apesar de não ter sido identificada nenhuma lesão compatível, ter sido 

exposta a um aeroalergeno despoletador de tal reacção ou a algum factor físico. Como é uma 

cadela castrada, a questão do estro não se coloca. Poderia tentar identificar-se a causa desta 

reacção realizando testes de provocação (Prélaud, 2008). No entanto, devido à gravidade dos 

sinais clínicos, foi considerada pouco ética. Logo, neste caso, a etiologia da urticária e do 

angio-edema não foi definida. Esta situação não é invulgar, pois 50% dos casos de urticária 

são idiopáticos (Prélaud, 2008).  

Apesar das raças com pêlo curto parecerem mais predispostas, não se sabe se esta 

predisposição é real ou ilusória, pelo facto destas lesões serem mais visíveis em animais de 

pêlo curto do que em animais de pêlo longo (Prélaud, 2008). Não se observa predisposição 

sexual, nem uma idade em que surja com maior frequência (Scott et al., 2001). 

Os sinais clínicos podem aparecer de forma aguda, como no caso da Laika, e, na 

urticária, são caracterizados por pápulas, enquanto que nas reacções angioedematosas se 

observam áreas edematosas, com ou sem hemorragia. Ambas as apresentações podem ou 

não ser pruríticas, assim como podem ser localizadas ou generalizadas (Scott et al., 2001). No 

caso da Laika, verificou-se um quadro generalizado e com um grau de prurido intenso (grau 7 

numa escala de 0 a 10). 

Neste caso foram realizadas biopsias cutâneas, mas geralmente não são necessárias 

para chegar ao diagnóstico, embora possam revelar vasculite em casos crónicos (Prélaud, 

2008). O objectivo das biopsias cutâneas neste caso, assim como da punção de medula óssea, 

das radiografias, das ecografias e das análises sanguíneas e de urina, era o de excluir a 

presença de neoplasias, de eritema multiforme ou de outras alterações sistémicas 

concomitantes, que pudessem manifestar-se por um quadro semelhante e que necessitassem 

de uma terapia mais agressiva. 

Quanto ao tratamento, se fosse conhecida a causa primária desta reacção, a solução 

seria evitar estes factores despoletadores, se tal fosse possível (Scott et al., 2001). Para tratar 

casos graves de angio-edema, que comprometam a vida do animal, deve administrar-se 

epinefrina (1:1000 a 0,1 a 0,5 ml SC ou IM) e corticosteróides, ou ambos (Paterson, 2008; Scott 
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et al., 2001; Medleau e Hnilica, 2003). Para tratar a urticária, é recomendada a administração 

de corticosteróides e de anti-histamínicos, tal como foi seguido com a Laika. 

O prognóstico para a urticária é favorável, porque geralmente o estado geral de saúde 

do animal não se encontra afectado. Já em relação ao angio-edema, o prognóstico varia 

consoante a localização, uma vez que se afectar as vias aéreas, pode revelar-se fatal (Scott et 

al., 2001). A monitorização do resto da vida do animal é que permitirá dizer se este problema 

afectará a qualidade de vida deste, ou não. Ou seja, pode ser uma situação pontual, que nunca 

mais volte a acontecer na Laika, ou poderá surgir novamente, dependendo da causa 

despoletadora desta reacção, que até agora permanece desconhecida. 

 

LINFOMA EPITELIOTRÓPICO 

Um linfoma epiteliotrópico (LE), ou mycosis fungoides, é um linfoma das células T 

epidermotrópico (Guagère et al., 2008). É o linfoma cutâneo das células T mais frequente nos 

cães e nos homens (Santoro et al., 2007), afectando inicialmente a pele, e mais tarde os 

linfonodos e os órgãos internos (Guagère et al., 2008).  

O Tim pertence a uma das raças mais predispostas a desenvolverem esta doença, e 

pelo facto de ter mais de 10 anos (Guagère et al., 2008), também se encontra na idade em que 

a maioria dos LE surge. 

Em Humanos, especula-se que as doenças de pele crónicas e a persistência de 

estimulação antigénica possam desencadear uma estimulação da proliferação linfocitária, e, 

potencialmente, levar ao desenvolvimento de LE (Santoro et al., 2007). Em Medicina 

Veterinária, Santoro et al. (2007) investigaram se existiria uma relação entre dermatite atópica 

e LE, em cães. Os resultados deste estudo sugeriram que os cães com LE geralmente tinham 

sido diagnosticados com dermatite atópica há algum tempo atrás. No entanto, não se sabe se 

esta relação se deve directamente à dermatite atópica ou à terapia imunomoduladora instituída 

em dermatite atópica (Santoro et al., 2007). Esta relação parece estar presente no Tim, apesar 

de não podermos afirmar com certeza que o Tim foi correctamente diagnosticado com 

dermatite atópica, uma vez que este diagnóstico parece ter sido baseado apenas em provas 

sorológicas, o que não é válido. 

Como diagnósticos diferenciais incluiram-se doenças que pudessesm causar prurido e 

seborreia, num animal idoso. As causas de seborreia secundária podem ser infecciosas 

(Pioderma, dermatofitose, dermatite por Malassezia), alérgicas (DAPP, atopia, 

hipersensibilidade alimentar, dermatite por contacto), endócrina (hipotiroidismo, 

hiperadrenocorticismo, desequilíbrio de hormonas sexuais, diabetes mellitus), parasitárias 

(demodicose, sarna sarcóptica, queiletielose, pediculose, Otodectes spp.), nutricionais 
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(dermatose responsiva à vitamina A, dermatose responsiva ao zinco, desequilíbrios 

nutricionais), imunomediadas (pênfigo foliáceo, pênfigo eritematoso, lúpus eritematoso 

sistémicos, reacção cutânea medicamentosa, adenite sebácea), metabólicas (má absorção/má 

digestão, eritema migratório necrolítico superficial) e neoplásicas (linfoma epiteliotrópico). 

Os exames complementares de imagiologia foram realizados no sentido de entender o 

estado geral do Tim, fazer uma pesquisa de metástases e de investigar alterações que 

indicassem alguma doença endócrina, verificando-se apenas uma ligeira cardiomegalia. O 

perfil tiróideo, o hemograma e o perfil bioquímico também foram realizados neste sentido, não 

se verificando alterações. Também se realizou uma citologia de pele, principalmente para se 

verificar se existiam bactérias, Malassezia ou alterações celulares, o que não se verificou. Para 

além disso, realizaram-se biopsias, por ser uma situação crónica num animal idoso, revelando-

se importante descartar neoplasias e dermatoses auto-imunes, antes de se partir para 

investigações mais trabalhosas, tais como dietas de eliminação. De facto, a biopsia revelou a 

presença de um LE. 

A realização de ciclos de antibioterapia em simultâneo com corticosteróides, como foi 

feito durante 2 anos ao Tim, têm pouco valor diagnóstico. Se tivessem sido realizados 

isoladamente, uma resposta positiva à antibioterapia poderia indicar que o Tim sofria de 

infecções de pele recorrentes, e o prurido reaparecia devia a estas infecções. No entanto, uma 

resposta positiva a doses baixas de corticosteróides seriam indicativas de um problema de 

hipersensibilidade. Também não sabemos qual a duração destes ciclos de antibioterapia, e é 

frequente verificar-se que na prática clínica falha o conceito de que as infecções de pele 

necessitam de antibioterapia bastante prolongada, o que frequentemente origina estes quadros 

de prurido crónico, por existir uma infecção cutânea que nunca é devidamente tratada. 

Um dos principais objectivos do tratamento do linfoma epiteliotrópico é a redução do 

prurido, que por vezes pode ser tão intenso que se revela a maior causa de eutanásia 

(Guagère et al., 2008), assim como diminuir a gravidade das lesões. O tratamento apenas 

proporciona uma melhor qualidade de vida aos animais, porque não se verifica um aumento do 

tempo de sobrevida com o tratamento, quando comparando com animais que não recebem 

tratamento. Quanto mais cedo se iniciar o tratamento, melhor, embora geralmente passem 

vários meses desde o início dos sinais clínicos até que é efectuado o diagnóstico (Guagère et 

al., 2008). Com o Tim, não se pode confirmar se a causa dos sinais clínicos foi, desde o início, 

o linfoma epiteliotrópico. Para lesões localizadas, existem opções de tratamento específicas 

(cirurgia agressiva, radioterapia, corticosteróides tópicos e clormetina (Guagère et al., 2008). 

No caso do Tim, apesar de não haver envolvimento das mucosas, havia uma generalização 

das lesões e do prurido. Para estes casos, também pode ser necessária terapia sistémica, com 

corticosteróides, retinóides sintéticos, lomustina, dacarbazina e outros protocolos de 
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quimioterapia (Guagère et al., 2008). O Tim, contrariamente ao que seria de esperar, tem-se 

mantido muito estável apenas com prednisolona, AGE, banhos periódicos e ciclos de 

antibioterapia. O sinal clínico mais incomodativo, segundo os proprietários, é mesmo o prurido. 

Quando o Tim demonstra sinais de prurido mais graves, as proprietárias aumentam um pouco 

a frequência da prednisolona, ou faz-se um ciclo de antibioterapia, se existir alguma infecção 

de pele, o que se revela eficaz. Por esta razão, os proprietários não desejam passar para 

terapias mais agressivas, e desejam continuar com a terapia instituída.  

O prognóstico do LE é muito reservado, sendo que o tempo médio de sobrevida é de 7 a 

11 meses (sendo menor se existir envolvimento da mucosa oral ou nasal) (Guagère et al., 

2008), podendo variar desde semanas até 2 anos, desde que é realizado o diagnóstico (Patel 

et al., 2010). 

Este caso é um bom exemplo de um animal com prurido crónico ao qual não foi realizada 

uma abordagem sistemática, o que se traduziu num quadro clínico longo e desgastante, quer 

para os proprietários, quer para o animal. No estudo realizado por Favrot e Linek (2010), o 

tratamento do prurido crónico foi considerado um peso em 32% dos proprietários, sendo que 

41% admitiram ter de cortar noutras despesas para o suportarem. Os proprietários do Tim eram 

bastante dedicados, apesar de demonstrarem alguma frustração pela cronicidade da situação, 

mantinham-se motivados para fornecer o melhor nível de qualidade de vida ao seu animal. Os 

proprietários também associam o tratamento, e os seus efeitos secundários, a um fardo para 

os seus animais (Favrot e Linek, 2010), razão pela qual os proprietários do Tim não queriam 

adoptar medidas mais agressivas, e perferiam continuar com a terapia de banhos, de 

administração de suplementos de AGE e com monitorizações regulares.
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V. CONCLUSÃO 
 

A presente revisão bibliográfica, juntamente com a descrição e discussão de quatro casos 

clínicos observados durante o estágio, permitiram concluir que o prurido é um sinal clínico 

bastante importante em dermatologia veterinária, e que deve ser abordado de forma 

sistemática e sequencial devido à sua vasta etiologia. Uma abordagem precipitada e 

incompleta pode comprometer a evolução clínica do animal, prolongando o prurido de forma 

crónica, sem nunca se identificar a sua causa primária. Esta abordagem imponderada é muitas 

vezes adoptada na tentativa de satisfazer ansiedade do proprietário, e de aliviar o sofrimento 

do animal, a curto prazo, ou por existir uma necessidade de contenção de custos. No entanto, 

é necessário explicar ao proprietário que os tratamentos em dermatologia veterinária são, 

frequentemente, bastante longos, trabalhosos, e dispendiosos, sendo necessário ter o maior 

grau de certeza possível de que se está a tratar a causa primária, para aumentar as hipóteses 

de eficácia terapêutica e se diminuírem os gastos a médio e longo prazo.  

Pelo impacto que representa na qualidade de vida dos cães e dos seus proprietários, um 

controlo ineficaz do prurido traduz-se em grandes frustrações, quer para o proprietário, quer 

para o médico veterinário, que acaba por se perder na imensidão das causas dermatológicas 

de prurido. Muitas vezes, o número e o tipo de terapias escolhidas dependem da colaboração, 

da disponibilidade e do poder financeiro dos proprietários, e aqui terão de ser entendidas as 

expectativas dos proprietários e aquilo que estão dispostos a fazer pelo seu animal, para que 

se elabore um plano realista. É fundamental criar uma relação sincera com o proprietário, para 

que exista uma colaboração mútua em todo este processo, muitas vezes exaustivo. Desta 

forma, tenta-se diminuir a desistência por parte dos proprietários, o uso indevido de fármacos 

previamente prescritos ou um incorrecto seguimento do plano terapêutico, por não ter sido 

elaborado conjuntamente com o proprietário. Concluímos portanto que a abordagem 

dermatológica ao cão com prurido é um tema de extrema importância no dia-a-dia de um 

médico veterinário, e que deve ser encarado como um estimulante desafio, neste 

entusiasmante mundo da Medicina Veterinária. 
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