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Motivos de tanta
alergia?

Alergia à picadas de pulgas e carrapatos

Dermatite Atópica

Alergia alimentar
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Quais os principais
sinais?

Lambedura, coceira
ou mordiscar-se constantemente.

Rolar ou se esfregar no
chão de forma excessiva.

Alterações na pele
(feridas, coloração escura,

vermelhidão)

Apresenta problemas de
orelha recorrentes

(chacoalho de cabeça, orelha com
secreção, odor desagradável)

Mal cheiro na pele

Queda de pêlos



Tipos de alergia
DAPE

(Dermatite alérgica a picada de ectoparasitas)

A alergia a ectoparasitas pode causar 
reação não só no local da picada, mas 

também em outras áreas, e mesmo 
quantidades pequenas de pulgas ou car-

rapatos podem desencadear reações 
acentuadas.

A única forma de evitar a crise alérgica 
nos animais que têm DAPE é realizando 

controle de ectoparasitas no animal e 
ambiental de forma preventiva.



Tipos de alergia
ALERGIA ALIMENTAR

A alergia alimentar normalmente é 
provocada por proteínas presentes nos 
alimentos. Desta forma, o teste para 

alergia alimentar é realizado testando 
alimentos que possuem proteínas que o 

animal nunca comeu, e por isso 
provavelmente ainda não é alérgico.

Durante o tempo de dieta para alergia 
alimentar, é muito importante oferecer 
ao nosso amigo somente a alimentação 
prescrita, tendo cuidado para ele não 
comer outros alimentos ( mesmo em 

pequenas quantidades), e nem oferecer a 
ele petiscos (ossinhos,bifinhos,queijo,den-

tre outros).



Tipos de alergia
ATOPIA

Atopia é uma predisposição genética a alergia a substâncias 
ambientais, por exemplo ácaros e poeira doméstica, pólen, 

vegetais, esporos de fungos e às próprias bactérias que com-
põem a flora de proteção da pele saudável.

Trata-se da dermatopatia alérgica mais comum. Estima-se que 
10% da população canina seja atópica.

O diagnóstico das dermatopatias alérgicas é difícil, pois os sin-
tomas das três formas são idênticos e não existe exame específi-

co para se determinar qual delas está acometendo nosso 
animal. Por isso são realizados testes para se firmar o chamado 
diagnóstico por exclusão, ou seja, concluir qual é a alergia, ex-
cluindo as demais. Para isso é necessário uma coleta extensa de 

informações por parte do veterinário e esclarecimento das 
dúvidas do proprietário, pois o sucesso só é obtido com uma 
boa investigação e troca de informações por parte do veter-

inário e proprietário, além de muita disciplina para se concluir 
os testes.

Os testes alérgicos intradérmicos (onde é inoculado na pele 
alérgenos, para se testar a sensibilidade), é uma ferramenta 

útil no tratamento da atopia e não um meio de diagnóstico das 
alergias. Isso porque muitas vezes o teste é positivo para um 

determinado alérgeno, porém tal alérgeno não está associado 
aos sintomas. Assim sendo, após concluído o diagnostico por ex-
clusão , e confirmada a atopia, o teste intradérmico, pode ser 

realizado para que se faça vacina na tentativa de dissenbilizar 
o animal ao antígeno testado .



Dúvidas frequentes:

Olá, sou a Dra. Ana Cristi-
na do Consultório Dermo-
pet, com posso te ajudar? 

Existe tratamento para o 
cão ou gato alérgico? 
Existe a cura desse pet?

Hoje existem medicamentos que 
agem diretamente na alergia do 
seu pet. Todo o tratamento de 
alergia deve ser investigado e 
tratado por um especialista em 
dermatologia veterinária. Sobre a 
cura 100% não é possível, mas a 
qualidade de vida do seu pet 
pode sim ser reestabelecida.

Olá, sou a Dra. Ana Cristi-
na do Consultório Dermo-
pet, com posso te ajudar? 

Essas alergias podem con-
taminar outros pets ou 
alguém da nossa família?

Todos os tipos de alergias que 
acometem cães e gatos não 
podem ser transmitidas para 
outros animais e muito menos 
para os seres humanos, não 
sendo considerada assim uma 
zoonoses. 

Olá, sou a Dra. Ana Cristi-
na do Consultório Dermo-
pet, com posso te ajudar? 

Meu pet tem alergia ao 
que come, o que devo 
fazer?

Existem rações para cães 
alérgicos no mercado, 
fique tranquilo. Tudo vai 
ser analisado e decidido 
pelo dermatologista vet-
erinário.

Olá, sou a Dra. Ana Cristi-
na do Consultório Dermo-
pet, com posso te ajudar? 

Castrar vai melhorar a co-
ceira? 

Me tire uma dúvida.

Não. A castração não melhora 
a coceira nem os outros sinto-
mas das alergias.

OK?!



Dúvidas frequentes:

Olá, sou a Dra. Ana Cristi-
na do Consultório Dermo-
pet, com posso te ajudar? 

Existe algum exame que 
diz qual é o tipo de aler-
gia?

Não, nem mesmo o histopa-
tológico. É necessário fazer 
o teste de exclusão para se 
chegar ao diagnóstico.

Olá, sou a Dra. Ana Cristi-
na do Consultório Dermo-
pet, com posso te ajudar? 

Nunca vi carrapatos ou 
pulgas no meu cachorro, 
então podemos excluir aler-
gia a picadas? 

Não. Se ele passeia mesmo 
que só na calçada pode 
pegar ectoparasitas,  e pode 
ser que você não veja. E isso 
pode provocar coceira inten-
sa e até feridas. 

Olá, sou a Dra. Ana Cristi-
na do Consultório Dermo-
pet, com posso te ajudar? 

Meu pet sempre comeu a 
mesma ração e antes não 
coçava , então podemos ex-
cluir alergia alimentar?

Não. Desenvolvemos alergia 
em qualquer fase da vida. 
Isso acontece devido à ex-
posição repetida ao alérgeno 
(alimentação) aliados a uma 
falha no sistema imunológi-
co.

Olá, sou a Dra. Ana Cristi-
na do Consultório Dermo-
pet, com posso te ajudar? 

Em Goiânia, existe um 
consultório que atende 
pets com alergia? 

Me tire uma dúvida.

Sim! Consultório Der-
mopet.

Venha con-
hecer!
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