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A dermatite atópica em cães pode ser causada por alimentos ou outros fatores ambientais diferentes. Segundo o agente que causa a doença, os sintomas podem ser sazonais (por exemplo, alergia à ervas) ou crônicas persistentes ao longo do ano (por exemplo, alergias alimentares). Os principais alérgenos que causam dermatite atópica em cães são: ervas, pólen, fungos
parasitas: pulgas, ácaros alimentares Ainda não se sabe por que os cães desenvolvem alergias a determinadas substâncias. Acredita-se que fatores genéticos ou viver em ambientes super higienizados têm uma influência importante. A hipótese de uma excreção é justificada pelo fato de que o sistema imunológico dos cães é exagerado quando, de repente, é exposto a certas
novas substâncias que de outra forma seriam inofensivas. A reação alérgica está sempre relacionada a um alérgeno (proteína) que, quando em contato com o animal, desencadeia a chamada reação alérgica tipo 1. Algumas células do sistema imunológico (células de suporte T) produzem cada vez mais anticorpos (imunoglobulina E, IgE), esses alérgenos se ligam, causando
uma liberação maciça de histamina. Sintomas alérgicos surgem no corpo, como vermelhidão, coceira e inchaço. É, portanto, uma reação de hipersensibilidade. Em combinação com a reação alérgica, a dermatite atópica em cães pode piorar ainda mais devido a infecções bacterianas secundárias. Lamber a pele ajuda bactérias e fungos a penetrar na pele e pode causar reações
purulentas. Bactérias e fungos que fazem parte da flora normal da pele do cão, como estreptococos ou malassezia, desempenham um papel crucial nesse processo. A dermatite atópica em cães pode ser sazonal ou permanente, dependendo da causa e geralmente ocorre em surtos. As áreas mais afetadas da pele são as patas dianteiras (especialmente a área entre os dedos),
as pontas das orelhas e lábios, a conjuntivite, a barriga e a parte inferior do pescoço. Uma vez que a reação depende fortemente da intensidade da reação alérgica e do tipo de contato, cães afetados podem ter sintomas diferentes: coceira: roer, lamber e arranhar áreas afetadas do corpo com patas Perda de cabelo (alopecia) e possivelmente lesões cutâneas Áreas inflamadas
da pele: vermelhidão, aumento da temperatura no local, dor, secreções de inflamação da ferida Inflamação da conjuntivite (conjuntivite) e inflamação dos lábios (queilite) Diagnóstico de dematite atópica. O veterinário primeiro faz um questionário detalhado ao proprietário para reduzir o possível número de causas de alergia. Se, por exemplo, os sintomas aparecerem
principalmente no verão, a dermatite atópica relacionada ao pólen pode ser. Após coletar todas as informações relevantes do dono do cão, o veterinário realiza um exame clínico geral. Parâmetros como condições gerais, temperatura corporal ou respiração ajudam a o estado geral de saúde do cão. Em muitos casos, este é um passo importante para o diagnóstico final. Se o cão
tem um bom estado de saúde, um exame específico é seguido. Para descobrir se a dermatite atópica está relacionada a fatores alimentares ou ambientais, a chamada dieta de exclusão ou eliminação pode ser adotada. Neste caso, o cão não pode comer a comida habitual por várias semanas. Se os sintomas melhorarem, é provável que a alergia seja causada por alimentos.
Para confirmar a suspeita, o cão pode ser alimentado novamente com a ração anterior. Se as reações alérgicas reaparecerem, pode-se concluir que a dermatite atópica está relacionada com a alimentação. Se, por outro lado, o teste mostrar que não há alergia alimentar, o veterinário pode medir o nível de imunoglobulina E no sangue ou pele (teste intradérmico) para verificar se
a dermatite atópica está relacionada a fatores ambientais. No entanto, como cães saudáveis também têm IgE no sangue e na pele, os resultados dos testes nem sempre são conclusivos. O tratamento da dermatite atópica em cães depende das causas e gravidade da doença: a retirada de alérgenos: dar, por exemplo, uma dieta seletiva de longo prazo (por exemplo, ração
dietética específica ou alimentos especialmente preparados para o cão). Descubra nossa seleção de ração para cães com doenças de pele! Drogas para reações alérgicas: anti-histamínicos Tratamento de infecções secundárias: antibióticos ou tratamento antifúngico Sintomas: anti-inflamatórios (shampoo, comprimidos, cremes), glicocorticoides (cortisona) administrados sob
controle veterinário, terapia para inativação de células imunes, suplementos vitamínicos, uso tópico de inibidores calcineurinos (por exemplo, tracolim, anti-inflamatórios e imunossupressores) Se os alérgenos não puderem ser removidos, o tratamento de deseibilidade pode ser realizado. É uma imunoterapia específica para alérgenos (ITA), na qual alérgenos específicos são
administrados subcutâneamente no cão. No início do tratamento a dose injetada é pequena, mas será aumentada até a dose de manutenção. No início da terapia recebe uma pequena dose que é aumentada para uma dose de manutenção, que terá que ser mantida ao longo da vida. Na maioria dos casos, a redução da dose ou a interrupção do tratamento faz com que os
sintomas reapareçam. Como o sistema imunológico tem uma memória muito boa, a dermatite atópica não tem cura. No entanto, para que o cão mantenha uma boa qualidade de vida, é muito importante manter o tratamento permanente, bem como uma boa cooperação entre o proprietário e o veterinário. Na maioria dos casos, as alergias surgem em surtos e sem aviso, razão
pela qual não há profilaxia eficaz. No entanto, uma vez que a causa da doença é conhecida, surtos subsequentes podem ser controlados através do Acima. Reprodução/Wirestock/Freepik Atopic dermatite é uma doença que não tem cuidado, e afeta cerca de 15% dos cães. A doença ocorre a partir de agentes alérgenos naturalmente presentes em ambientes e que estimulam o
aparecimento de sintomas em animais predispostos à doença, sendo a coceira a principal. Com isso, a qualidade de vida do animal fica comprometida se a condição não for tratada corretamente. Sintomas A coceira excessiva é o principal sintoma de dermatite atópica e pode ser tão intensa quanto para o animal auto-traumatizante, causando vermelhidão e descascamento da
pele. Segundo Ricardo Cabral, veterinário do Virbac, laboratório veterinário que é referência em dermatite, o sintoma é uma situação de desconforto para toda a família, que sofre junto com o animal de estimação quando não consegue fazê-lo sem ele. Com o tratamento realizado corretamente, coceira e inflamação tendem a permanecer controladas. Mas algumas situações,
como expor o animal a algum fator alergênico, como ácaros ou pulgas, podem fazer com que esse sintoma piore novamente. Queda de cabelo, lambida e mordidas frequentes no local afetado, pele seca e escamosa são outras manifestações que a doença desperta no cão. Na estação fria, os sintomas tendem a se tornar mais perceptíveis devido ao clima, que naturalmente
deixa a pele do animal mais seca, e a aparência resiccando facilita a entrada de alérgenos, iniciando os sintomas. Diagnóstico Para alcançar o diagnóstico, é necessário primeiro eliminar as outras possibilidades de doenças que também causam coceira, como samans, infecções de pele e outras alergias, como picada de pulgas ou alimentos. Para isso, é sempre necessário
avaliar um veterinário, que procederá com os exames e condutas necessários para chegar ao diagnóstico correto. O comprometimento total dos tutores do animal é essencial nesta fase, pois o caminho do diagnóstico pode ser longo e difícil, ressalta Ricardo. Uma vez que a dermatite crônica é diagnosticada no cão, os tutores devem estar cientes de que é uma condição
permanente e que o tratamento se tornará uma rotina e o engajamento é essencial. Tratamento O objetivo do tratamento baseia-se no controle dos sintomas, uma vez que a doença é considerada crônica. Neste caso, ter cuidado é essencial, pois diferentes agentes alérgenos podem ser gatilhos para a retomada dos sintomas. Uma parte importante do tratamento é oferecer
elementos que ajudem na reconstituição da função de barreira cutânea, como shampoos hidratantes e óleos essenciais. No entanto, Ricardo ressalta que também é muito importante o uso de drogas que reduzam a ação do sistema imunológico, geralmente hiper-reativo nesses casos. Para isso, corticosteroides são amplamente utilizados, mas mesmo que se revelem eficazes
para aliviar a coceira, causam efeitos colaterais fortes e doenças metabólicas de longo prazo. Como alternativa aos corticosteroides, Virbac trouxe recentemente um tratamento amplamente utilizado na Europa, Cyclavance. Este é o caso. medicamento veterinário do mercado à base de ciclosporina, considerado um ingrediente ativo de alta eficácia no tratamento da dermatite
atópica canina, explica. Embora também exija tratamento contínuo, permite a melhora da coceira (coceira) e inflamação em poucos dias. Em três a quatro semanas, o aparecimento da pele e das lesões também estão melhorando, e é possível, após essa verificação inicial, uma redução na frequência de administração da droga, de acordo com a resposta de cada paciente,
integra o veterinário. Agravando a doença Ricardo comenta que poucas pessoas conhecem, mas no frio, a pele dos animais geralmente fica mais seca, e o banho geralmente fica mais quente, uma combinação perigosa que leva à desidratação da pele. A pele, quando desidratada, é mais propensa à entrada de alérgenos e coça mais. Controlar a temperatura da água e do
secador é muito importante, além de ser essencial para escolher corretamente produtos de banho como shampoos, condicionadores, pipetas de óleo essenciais e sprays que ajudam na hidratação, ao mesmo tempo em que ajudam a reconstruir a função da barreira da pele, conclui o especialista. Especialista.
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