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RESUMO 

 

O prurido é definido como a sensação desagradável, provocando o desejo de se coçar. Pode 
se observar algumas origens sendo de suma importância defini-lo para um melhor diagnóstico. 
Várias doenças podem apresentar como queixa principal o prurido, devendo o clínico realizar 
uma criteriosa investigação para descobrir sua etiologia, sendo que, por vezes não existem 
evidências para a causa que desencadeou essa sintomatologia. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar a intensidade do prurido  dos animais julgada pelos proprietários, colocando em uma 
escala de prurido de zero a 10. As doenças parasitárias foram a principal causa de prurido em 
animais, seguida de, dermatite a saliva de pulga e ectopaasitas, , dermatite bacteriana e 
fúngica, complexo pênfigo e dermatite atópica. Em questão de intensidade do prurido as 
dermatites alérgicas e auto-imunes foram consideradas as mais intensas. Todos os animais 
foram acompanhados na rotina, com melhora de 63,3 % dos animais observados em primeiro 
retorno, e oapós  acompanhamentos,  83,3% dos animais não apresentavam mais prurido 
como queixa principal. 

Palavra-chave: Escala de prurido, cães, dermatites pruriginosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The rash is defined as the unpleasant sensation, causing the desire to scratch. You can 
observe some sources are of paramount importance to set it to a better diagnosis. Several 
diseases may present as the chief complaint rash, should the clinical conduct a thorough 
investigation to find out its etiology, and sometimes there is no evidence for the cause that 
triggered this symptomatology. The aim of this study was to evaluate the intensity of itching of 
animals judged by the owners, putting in a zero rash scale to 10. The parasitic diseases were 
the leading cause of itching in animals, followed by, dermatitis flea saliva and ectopaasitas, , 
bacterial and fungal dermatitis, atopic dermatitis, pemphigus and complex. Within intensity of 
itching dermatitis and allergic autoimmune they were considered the most intense. All animals 
were followed in routine, an improvement of 63.3% of the animals observed in the first return, 
and oapós accompaniments, 83.3% of the animals showed more itching as the main complaint. 
Keyword: itching scale, dogs, pruritic dermatitis. 
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RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

O relatório de estágio supervisionado foi realizado no Hospital 

Veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos, do dia 1 de agosto 

até o dia 11 de setembro, e na Clínica Zilda Mayer do dia 14 de 

setembro até o dia 30 de outubro. 

O Hospital veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos, 

conta com uma ótima estrutura, possuindo três salas de atendimentos,  

sala de diagnóstico por imagem, internação para cães e gatos, sala de 

emergência e laboratório clínico. Neste estágio pude participar do 

atendimento clínico em geral, bem como a internação, fazendo a 

medicação dos animais internados e curativos. Pontos positivos o 

hospital conta com uma excelente estrutura , temos professores 

especialistas em diversas áreas onde podemos cessar dúvidas a 

qualquer momento. O ponto negativo, é que a casuística é bem baixa, 

os casos mais atendidos no local, era na parte de infeccioso, e 

dermatológico.  

Na clínica Zilda Mayer, situada em São José do Rio Preto, conta 

com duas salas de atendimento clínico, um centro cirúrgico, internação 

para cães e gatos, uma sala com uma máquina de hemograma e 

bioquímico e uma sala para banho e tosa. Participei do atendimento 

clínico geral e dermatológico, bem como auxiliar nas diversas cirurgias,  

auxiliei nos curativos dos animais internados bem como aplicação de 

medicamento e curativos. Ponto positivo, pude conhecer mais sobre a 

área de dermatologia, bem como as novas medicações utilizadas, e 

também conheci sobre as áreas de nutraceltica e medicina chinesa. 

Ponto negativo, não podemos realizar alguns exames. 
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PARTE II:  Estudo de casos dermatológicos em cães atendidos no 
hospital veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos, no 
período de 1 de setembro de 2014 a 30 de julho de 2015 utilizando 
uma escala. 
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1. INTRODUÇÃO 

Considerada o receptor sensorial mais extenso de um organismo, a pele é 

composta por epiderme, derme e hipoderme (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008). 

Sampaio e Rivitti (2000) alegaram que a pele possui múltiplas funções devido a sua 

arquitetura e suas propriedades físicas, químicas e biológicas. 

O prurido é considerado uma sensação desagradável, servindo de 

mecanismo fisiológico de auto-proteção e, quando há o estímulo desta sensação, o 

animal é conduzido a  coçar, lamber, morder, ou arranhar a própria pele (STANDER 

et al 2003; IKOMONA et al 2003).   

Cerca de 30 a 40% das consultas dermatológicas, tem como queixa principal 

o prurido (MARTINS, 2011), sendo este considerado muito típico de diversas 

doenças dermatológicas, na qual a localização e a intensidade são muito 

importantes para fechar o diagnóstico (ARAÚJO, 2011). 

Há uma vasta rede de neurônios presente na pele, denominados 

prurireceptores , que quando recebem o estímulo direto na pele faz com que o 

animal irá se coçar (Metz 2011). 

Lucas (2008), descreve como as principais doenças pruriginosas em cães: as 

dermatites alérgicas, dermatites parasitária, dermatite imunomediada, neoplasias 

cutâneas, dermatites psicogênicas. 

O presente trabalho tem como objetivo aplicar uma escala de prurido nos 

casos dermatológicos, conforme os proprietários davam uma nota conforme a 

intensidade do  prurido. Nos retornos e acompanhamentos, as notas para o prurido 

eram novamente questionadas, para ver se houve melhora, piora ou estabilidade do 

prurido. 
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2.REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Anatomia da pele 

Considerada o receptor sensorial mais extenso de um organismo, a pele 

equivale a cerca de 20% do peso corporal, sendo composta por epiderme, derme e 

hipoderme. A primeira é de origem ectodérmica, enquanto a derme e hipoderme 

possuem suas origens na mesodérmica, (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008; 

SAMPAIO, RIVITTI, 2000).  

 

Figura 1. Componentes da pele normal. Retirada (http://files.patricia-santa anna4.webnode.com /2000000088f0058ff9e/ esque 

ma%20da %20 pele.jpg) 

A formação das camadas da pele se unem  embriologicamente por dois 

folhetos: ectoderme e mesoderme. Estruturas como epiderme, folículos 

pilossebaceos, glândulas apócrinas, glândulas écrinas e unhas, são originárias do 

ectoderma. Já nervos e melanócitos formados pelo neuroectoderma, enquanto fibras 

de colágenas e elásticas, vasos sanguíneos, músculos e tecido adiposo, essas sãos 

originadas na mesoderme (SAMPAIO; RIVITTI, 2000). 

A camada mais externa da pele, a epiderme, possui grandes quantidades de 

células que se diversificam de forma colunar a achatada (SCOTT; MILLER; 

GRIFFIN, 1996). Nela encontram-se os melanócitos (5%), células de Langerhans, 

(3-8%) células de Merkel (2%), e queratinócitos (85%). Na epiderme, encontra-se 

http://files.patricia-santa/
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cinco camadas, sendo elas; camada basal (germinativa); espinhosa; granulosa; e 

cornéa, representada na imagem a seguir da parte mais interna para a mais externa 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008; SCOTT; MILLER; GRIFFIN, 1996; LUCAS 2004). 

 

Figura 2- Camadas da pele: Retirada em (http://2.bp.blogspot.com/ DyaePEg2aQ/ UIrd Rzj 

bNuI /AAAAAAAAADs/Z3Pf9H5Cwno/s1600/Camadas_pele.jpg) 

Logo após a epiderme encontra-se a segunda camada tissular, a derme 

(SAMPAIO,RIVITTI 2000). Composta por duas camadas: a camada superficial e 

profunda (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008; SCOTT; MILLER E GRIFFIN, 1996).  

Blazquez (2016), define que na camada papilar, a derme se projeta na 

epiderme formando cristas que se interdigitam  com papilas semelhantes da 

epideme que penetra na derme, são encontrado nessa região, vasos linfáticos, 

musculo liso do musculo eretor do pelo, capilares sanguineos e terminações 

nervosas, possue tecido conjuntivo frouxo, já a camada reticular, é mais rica em 

tecido conjuntivo denso, possuem uma maior vascularização, formando os plexos 

arteriais, por onde se oiginam os capilares que vão até o ápice das papilas dérmicas. 

Suas principais funções são remodelação, manutenção e substituição da pele 

(SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). 

http://2.bp.blogspot.com/%20DyaePEg2aQ/%20UIrd%20Rzj%20bNuI%20/AAAAAAAAADs/Z3Pf9H5Cwno/s1600/Camadas_pele.jpg
http://2.bp.blogspot.com/%20DyaePEg2aQ/%20UIrd%20Rzj%20bNuI%20/AAAAAAAAADs/Z3Pf9H5Cwno/s1600/Camadas_pele.jpg
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Já a hipoderme composta de tecido adiposo e tecido conjuntivo frouxo e, 

dependendo do estado nutricional do animal, estes tecidos podem aumentar seu 

tamanho (JUNQUEIRA e CARNEIRO 2008). 

 2.2 Funções Gerais da Pele 

Devido às amplas estruturas, propriedades químicas, físicas e biológicas, a 

pele, é capaz de executar diversas funções, como a proteção, sendo responsável 

por manter as estruturas internas protegidas de agentes externos, e também 

impedindo a perda de água, eletrólitos e macromoléculas (SAMPAIO RIVITTI 2000; 

LUCAS 2004). 

Devido sua flexibilidade, elasticidade e sensibilidade ao toque, permitem 

movimentos e confere forma, mantém a temperatura corpórea, com ajuda de alguns 

componentes como a pelagem e o fornecimento sanguíneo (SCOTT, MILLER, 

GRIFFIN, 1996; LUCAS 2004). 

A pele possui uma intensa atividade imunológica graças aos ceratinócitos, 

células de Langerhans e os linfócitos, que combatem a neoplasias cutâneas e 

infecções persistentes. Definida também como um órgão sensorial ao toque, 

pressão, dor, prurido, calor e frio (SAMPAIO RIVITTI 2000; SCOTT, MILLER, 

GRIFFIN, 1996). 

Os melanócitos presentes na pele produzem a melanina, para determina a cor 

dos pelos e pele, protegendo contra os raios solares, a pele também produz cerca 

de 80% da vitamina D, sendo ela ativada na pele pelos raios solares e aproveitada 

pelo o organismo (SAMPAIO RIVITTI 2000, SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996; ; 

LUCAS 2004). 

2.3 Anexos Cutâneos 

 2.3.1 Glândulas Sudoríparas  

São descritos na literatura dois tipos de glândulas sudoríparas:  apócrinas e 

écrinas (SWESON, DUKES, 1996). A primeira pode ser encontrada em várias 

formas saculares e enroladas ou tubulares. São localizadas logo abaixo das 

glândulas sebáceas e sua principal função é a termorregulação em animais e 

humanos. Já a segunda, está localizada somente nos coxins, na derme profunda, 
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sendo glândulas pequenas e estreitamente enrolada, e tem como função a sudorese 

(SWESON, DUKES, 1996; SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). 

2.3.2 Glândulas Sebáceas 

Scott, Miller e Griffin (1996) definem que as glândulas sebáceas são 

alveolares simples ou ramificadas distribuídas por toda a pele com pelos. Nos 

animais elas se abrem através do canal pilossebáceo para dentro da parte superior 

do folículo, secretando sebo e graxa lubrificante (SWESON, REECE, 1996).. Estas 

glândulas são ativadas por andrógenos, e são independentes de estimulação 

nervosa. (SAMPAIO RIVITTI 2000). 

 O sebo, produzido pela glândula sebácea, tem como função conservar a 

pele, formando emulsão que se espalha na superfície do estrato córneo, mantendo a 

umidade e hidratação da pele (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996), fornece brilho ao 

pelame agindo também como um bacteriostático e fungostático (SWESON, REECE, 

1996). 

 2.3.3 Folículo Piloso 

O folículo piloso é composto por cinco componentes: papila dérmica do pelo, 

matriz do pêlo, pêlo, bainha da raiz interna e externa (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 

1996). Além disso o folículo piloso é distribuido em três porções: infundíbulo (situado 

entre o óstio e o ponto de inserção da glândula sebácea, istmo localizado entre a 

abertura da glândula sebácea e o ponto de inserção do músculo eretor do pelo, e o 

segmento inferior (situado abaixo do músculo eretor) (SAMPAIO; RIVITTI 2000). 

São encontrados dois tipos de pelos em mamíferos: os sinusais- localizados 

em lábios, focinhos, pálpebras, face e garganta, caracterizada por serem grossos 

duros e distalmente afilados. E os pelos tilotríquios, espalhados por todo o corpo- 

caracterizados por serem fortes e mecanorreceptores de adaptação rápida( SCOTT, 

MILLER, GRIFFIN, 1996). 

2.4  Inervações 

Inúmeras são as terminações nervosas livres presentes na pele e seus 

demais componentes, e estas são denominadas de receptores encapsulado e não-

encapsulado. Suas funções são captar sensações dolorosas, pruriginosas, variações 
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de temperatura, pressão entre outras, além de promover a sobrevivência e o 

adequado funcionamento da epiderme (JUNQUEIRA; CARNEIRO 2008). 

A pele é responsável pela superfície sensorial. Os sinais externos da pele são 

enviados ao sistema nervoso central devido as terminações nervosas, que são 

termorreceptores separados em duas categorias: unidade de frio, e calor. A primeira 

são terminais de pequenas invaginações nas células basais da epiderme, 

estimulados devido a diminuição de temperatura, conhecidos como axônio C e 

axônio A delta, com relação ao segundo, não se sabe sobre os seus terminais, sabe-

se que são estimulados pela temperatura crescente e também possuem axônios C e 

axônios A delta (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). 

Sampaio e Rivitti (2000) descrevem os mecanoreceptores conhecidos na 

pele, corpúsculo de Vater-Pacini, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Krause, 

Menisco de Merkel-Ranvier, corpúsculo de Ruffini. 

Os corpúsculos de Vater-Pacini, localizados em regiões palmares e plantares, 

responsáveis pela captação de pequenas vibrações de frequência (SCOTT, 

MILLER, GRIFFIN, 1996; SAMPAIO, RIVITTI 2000). Os corpúsculos de Meissner 

localizado nas poupa dos dedos, sendo sensível a velocidade do movimento 

cutâneo (SCOTT; MILLER; GRIFFIN, 1996; SAMPAIO; RIVITTI, 2000). 

Os corpúsculos de Krause, está localizado nas terminações mucocutâneos 

(transição entre pele e mucosas), e sua função é transmitir sensações térmicas de 

frio (SAMPAIO, RIVITTI, 2000). Os corpusculos de Merkel-Ranvier, estes 

terminações nervosas estão localizados nas polpas dos dedos, e sua função é a 

respeito da pressão regular (SCOTT; MILLER; GRIFFIN, 1996; SAMPAIO; RIVITTI, 

2000).  

Os corpúsculos de Ruffini, formados por fibras nervosas responsáveis pela a 

sensibilidades térmicas podendo desempenhar papel proprioceptivo (SAMPAIO 

RIVITTI, 2000; SCOTT, MILLER; GRIFFIN, 1996). 

Na pele com pêlos, encontram axônios A beta e A delta, que fornecem 

informações táteis de algumas regiões, devido ao movimento dos pelos. Os pelos de 

guarda e os inferiores possuem mais terminações nervosas do tipo lanceolato, 

subdividida em duas classes, a primeira  estimulada apenas por movimento de pêlos 
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de guarda grande e pêlos tilotriquios(unidade de pêlos G e T), e a segunda  pela 

atividade de movimentos de todos os pêlos, mas especialmente finos e inferiores 

(unidade de pêlo D) (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). 

Scott, Miller e Griffin (1996) ainda descrevem que as unidades de pelos G e T 

são ativadas por movimentos rápidos enquanto a unidade D, responde a 

movimentos lentos. 

2.5 Fisiopatologia do prurido 

Em 1960 um médico alemão, Samuel Hafenrefer, definiu o prurido como 

sendo uma sensação desagradável provocando o desejo de coçar. Este sintoma é 

conhecido como uma modalidade primária e não apenas para sensações dolorosas, 

já que o prurido e a dor estão intimamente ligados (COSTA et al, 2006; LARSSON 

2016). Tal sensação leva o animal a apresentar prurido, lambedura, mordiscamento 

e arranhamento em sua própria pele (IKOMA et al., 2003b). 

Mesmo o prurido sendo um sinal muito comum em pacientes dermatológicos 

e ao mesmo tempo desafiador ao clínico, sua fisiopatologia não está muito claras. 

Existem algumas definições, mas ainda há muitas questões a serem esclarecidas 

(ARAUJO, 2011). O prurido ocorre pela estimulação das terminações nervosas livres 

desprovida de receptores especiais localizados na epiderme e junções 

dermoepiteliais, a persistência desse sinal pode gerar dor (METZ et al, 2011, 

LARSSON 2016).   

Essas redes estão em toda a extensão da pele, e espalhadas nas camadas 

da pele. Os nervos autônomos, presente em minoria nas fibras cutâneas inervam a 

glândula sebácea, folículos pilosos, músculo ereto do pelo e os vasos sanguíneos. 

Quando ativados eles liberam acetilcolina e noroadrenalina, ativando os receptores 

muscarínicos e catecolaminas, fazendo com que as fibras nervosas enviem os 

impulsos para o sistema nervoso central onde este responde através das condução 

lenta da fibra C gerando dor, calor e prurido  (STANDER et al, 2003). 

Para que ocorra o prurido, deve acontecer um estímulo direto na pele, onde 

eles são ligados aos receptores denominados prurireceptores, ou na forma indireta, 

através da liberação de substâncias como a histamina. Depois da ocorrência de um 

desses fatores as fibras nervosas amielínicas, mandam impulso lentamente até o 

sistema nervoso central, ocorrendo assim a sensação da coceira (METZ, 2011). 
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Pode ocorrer duas formas de prurido, o chamado prurido protopático com 

localização incerta e difuso estimulado por fibras tipo C amielinizadadas, e condução  

lenta (cerca de dois metros por segundo), e o prurido epicrítico, envolvendo as fibras 

delta A, condução rápida (20 metros por segundo), localizada, repentina e aguda). 

Suas terminações nervosas estão localizadas nas junções dermoepiteliais, onde 

pressupõe que hajam ‘receptores’ pruríticos, susceptíveis a ativações dos 

mediadores pró-inflamatórios. Ambas as fibras fazem a condução dos impulsos pela 

raiz nervosa dorsal dos nervos espinhais a medula espinhal. (LARSSON 2016).   

Alguns fatores podem desencadear o prurido como solidão, ansiedade, 

ácaros, insetos, venenos, vegetais, fármacos, alérgenos, produtos químicos, fungos, 

estímulos físicos, xampus, roupas, ectoparasitas, imunomediadas e plantas 

(LARSSON 2016). 

2.6 Tipos de Pruridos 

Twycross et al (2003), definem que a coceira pode ter algumas origens. O 

prurido pruriceptivo tem origem na pele seca ou inflamada, típico nas consultas 

dermatológicas por se tratar da pele enferma, já o prurido neuropático 

desencadeado por enfermidades do sistema nervoso central, como por exemplo a 

doença de Aujeszki, causada pelo herpisvírus tipo 1, prurido neurogênico, é a 

coceira induzida centralmente por neuropeptídios opioides e o prurido psicogênico 

devido a fatores psicológicos sem lesões primárias, decorrente de alterações 

comportamentais (LARSSON 2008). 

Já Stander et al (2007), diz que essa classificação tem algumas limitações 

pois necessita de um diagnóstico já realizado e os pruridos de causas não 

conhecidas precisariam de uma nova classificação. Sendo assim ele classificou de 

duas formas, sendo a primeira definida como prurido que concorre com a pele 

inflamada, e a segunda prurido em que a pele não está inflamada. 

Prurido que concorre com a pele inflamada , estão presentes as doenças 

inflamatórias, infecciosas, autoimunes, neoplásicas com a presença do prurido 

levando a alteração estrutural da epiderme (STANDER et al 2007) 

Prurido em que a pele não está inflamada, doenças sistêmicas, neurologicas 

e psicogênica, e com a presença do prurido onde a pele não encontra-se inflamada 

e nem com lesões primárias (STANDER et al 2007) 

 

 



22 
 

 2.7 Principais Doenças Pruriginosas 

Figueiredo (2003) descreve que as principais doenças pruriginosas da 

América Latina em humanos são: liquenplano, pênfigo bolhoso, dermatite 

herpetiforme, escabiose, micose fúngica, e a síndrome de Sezary, já Lucas (2008), 

descreve como as principais doenças pruriginosas em cães: dermatite alérgicas, 

dermatites parasitária, dermatite imunomediada, neoplasias cutâneas, dermatites 

psicogênicas. 

2.7. 1  Sarna sarcóptica 

A sarna sarcoptica ou escabiose é uma zoonose que acomete animais de 

companhia e de produção, animais selvagens e o homem, e tem como artrópode 

responsável o Sarcoptes scabiei var. canis (SCOTT; MILLER; GRIFFIN; 1996; 

FARIA, 2011;). 

O Sarcoptes é descrito como um ácaro de até 0,4mm de diâmetro e 

arredondado, cabeça não diferenciada na lâmina, sendo assim sua diferenciação se 

dá através de numerosas estrias transversais e formatos triangulares na escama do 

dorso, além de quatros pares de patas curtas. (GEVAERD; ROZA, 2008). 

As fêmeas fertilizadas escavam galerias no estrato córneo da pele e 

depositam seus ovos no túnel atrás dela, o que leva a um quadro de 

hipersensibilidade alérgica devido a saliva que o ácaro libera quando está se 

alimentando, fazendo com que o animal apresente um intenso prurido e 

mordiscamentos nas regiões acometidas, a presença de pápula na pele do animal 

ocorre devido a essa hipersensibilidade (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996; 

GEVAERD; ROZA, 2008). 

Habitualmente, os padrões das lesões são localizadas em região ventral do 

abdome, tórax, pernas alem de orelhas e cotovelo. Estas são regiões favoritas dos 

ácaros, já que não possuem muito pêlos, e a doença se dissemina rapidamente por 

todo o corpo do animal (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). 

Os sinais clínicos mais comuns da sarna sarcoptica, em humanos, referem-se 

a prurido intenso e lesões cutâneas, pápulas e escoriações, sendo sua localização 

difusa (LARSSON, 1978). Em animais são encontrados crostas mais localizadas em 

borda de pavilhão auricular, articulação do cotovelo e patas, eritema, alopecia, 

escoriações e prurido intenso (KERN, 2012). 
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O diagnóstico consiste em agrupar os dados da anamnese junto com os 

exames clínicos, lançando mão de um raspado cutâneo profundo ou por avulsão do 

pelame e fita adesiva, sendo o material colhido e visualizado no laboratório e pela da 

observação da lâmina, onde deve constar o ácaro (GEVAERD; ROZA, 2008). 

2.7.2  Malasseziose 

A Malassezia é um fungo oportunista e comensal da pele de animais sadios 

ou com otite externa e dermatite. A Malassezia. pachydermatis, é a espécie mais 

comumente isolada, mede em torno de 2,0-2,5 x 4,0-5,0µm. Sua forma é oval 

lembrando um ‘sapato de palhaço’; são saprofítica não micelicas, lipofílica. Sua 

parede é grossa e se reproduzem por brotamento (NOBRE et a.l, 1998; 

TAMALIUNAS, 2005). 

Alterações do microclima cutâneo superficial, como a excessiva produção de 

sebo e/ou cerume, umidade, lesões de epiderme além de infecções bacterianas e 

doenças alérgicas, podem permitir a proliferação dessa levedura tornando-a 

patogénica. (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). Uma proteína presente na parede 

celular ativa o complemento levando a danos da epiderme gerando prurido, 

inflamação e espongiose epidérmica.( TAMALIUNAS, 2005) 

Otites por Malassezia spp, podem acometer cães de ambos os sexos, e na 

faixa etária entre um a cinco anos (KUMAR et al., 2002). Scoot, Miller e Griffin 

(1996), sugere algumas raças predisposas, tais como, Silky terrier, Terrier 

australiano, Maltês, Jack russel, West highland, Terrier hound, Chihuauhua, Poodle, 

Shetland sheepdog, Collie, Pastor alemão, Teckel , Cocker spaniel e Springer 

spaniel. 

Quando há uma multiplicação fúngica da Malassezia pachydermatis, segundo 

Scoot, Miller e Griffin (1996), no meato acústico externo e na pele, sinais como 

prurido e inflamação são observados, sendo na maioria dos casos como infecções 

secundárias. 

Segundo Mazzei et al.,(2002) ,a malasseziose pode causar com algumas 

lesões alopécicas ou com rarefação pilosa, presença de escamas, hiperpigmentação 

cutânea, eritema, hiperqueratose, liquenificação, crostas melicéricas e/ou 

hemorragias, pústulas e comedos. Essa patologia pode ser identificada com o seu 

cheiro característico e pela secreção otológica em forma de ‘borra de café’. 

Para a realização do diagnóstico o clínico deve-se estar atento se essa 

patologia é primaria ou secundária, utilizando o otoscopio para a visualização do 
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pavilhão auricular, e a citologia otológica e cutânea. Na visualização microscópica  

não deve conte mais de dez células leveduriforme. Em casos graves de otite, deve-

se fazer uma radiografia para localizar algum comprometimento do canal 

auditivo.(OLIVEIRA, 2004). 

2.7.3 Piodermite 

Uma doença muito comumente diagnosticada nas clínicas veterinárias é a 

piodermite superficial. Esta doença pode acometer qualquer mamífero e devido a 

estrutura da pele do cães e suas camada córnea, há a ocorrência facilitada da 

infecção por estafilococos, sendo Staphylococcus pseudointermedius a principal 

espécie bacteriana em casos de piodermites (PIANTA et AL., 2006). 

A piodermite pode acometer qualquer faixa etária, sexo e raça, mas as raças 

Bull terrier e Pastor alemão são mais predispostas, seguidos as raças de pêlos 

curtos como Doberman, pinscher, Dogue alemão e Teckel que apresentam a 

foliculite (VIEIRA 2012). 

Deve-se destacar três pontos para ocorrer a patogenia da piodermite os quais 

são: a colonização excessiva de bactérias comensais da pele do cão, pele inflamada 

por algum agente externo (traumas), ou de processos do próprio organismo 

(alergias, endocrinopatias) (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). A doença ocorre na 

sua maior parte, devido a alterações da barreira da pele, através de pequenas 

escoriações e traumas ocasionados pelo prurido, inoculando uma bactéria 

oportunista (Vieira 2012). 

Segundo Medleau e Hnilica (2009), os sinais clínicos de piodermite superficial 

são pústulas, pápulas, escamas, crostas, colaretes epidérmicos, áreas eritematosas, 

hiperpigmentação e alopecia. Em raças de pelo curto nota-se alopecia com aspecto 

de ‘roído de traça’ e em raças de pelo longo o pelo tem aspecto opaco e sem brilho. 

Para diagnóstico, deve-se realizar citologia cutânea e em casos de pústulas 

fazer a citologia desta. Na histopatologia da pele, serão observados microabscessos 

epidérmicos, dermatite superficial inespecífica, perifoliculite e foliculite. A cultura 

bacteriana, para isolar o Staphylococcus spp, e antibiograma para analisar qual 

antibiótico o microrganismo é sensível, devem ser realizados (MEDLEAU e HNILICA 

2009). 

2.7.4 Doenças auto-imune  
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2.7.5 Complexo Pênfigo  

Nos primórdios da medicina humana a palavras pênfigo denominava doenças 

com aspecto vesico bolhoso. Etimologicamente sua origem é grega onde, pemphis, 

pompholix significa bolhas (BALDA, et al., 2002). 

O pênfigo é caracterizado histologicamente por acantólise e 

imunologicamente pela presença de um autoanticorpo os sinais característicos da 

doença são presença de bolhas e posteriormente, úlceras e erosões (MACEDO et 

al, 2008).  Em animais, apesar de raros sãos descritos, o pênfigo foliáceo, pênfigo 

eritrematoso, pênfigo vulgar.  

A fisiopatogenia está relacionada com a formação de um auto anticorpo 

(principalmente IgG, mas em alguns casos IgA, IgM) (SILVA, 2009). Essa junção do 

antígeno, anticorpo levará a acantólise- perda da sintonia entre as células da 

epiderme com desprendimento da célula- levando a formação de vesículas 

intraepidérmica, C3a e C5a  (anafilotoxinas) são ativados na cascata do sistema 

complemento, degradando os mastócitos que por sua vez liberam aminas 

vasoativas, quimiotáxicas para eosinófilos e neutrófilos, encontradas na vesícula 

intradérmica ( BARBOSA et al., 2012). 

2.7.6  Pênfigo Foliáceo 

Das doenças componentes do complexo pênfigo, o pênfigo foliáceo é o mais 

comum entre elas, acometendo todas as espécies inclusive os cães (BARBOSA 

2012). Não existe predisposição racial, sexo e idades, mas algumas raças são mais 

predispostas a desenvolver a patologia, tais como, Akita e Chow-Chow, 

Dachshunds, Pinschers e Spitz, (SCOTT; MILLER; GRIFFIN; 1996; MEDLEU e 

HNILICA, 2009). 

Após a ligação do autoanticorpo ao antígeno, neste caso a desmogleína 

I(uma glicoproteína 150 kd) (SCOTT; MILLER; GRIFFIN; 1996), ocorrerá a 

incorporação e fusão com os lisossomos intracelulares, convertendo o 

plasminogênio em plasmina, o que resulta em acantólise e formação de lacunas 

intraepidérmicas, isso ocorre na camada superficial da epiderme e as bolhas 

formadas na pele são rompidas facilmente levando ao aparecimento de crostas 

(BALDA et al., 2008). 

Scott, Miller e Griffin(1996) referem que a principal diferença entre o pênfigo 

foliáceo em humanos, é que em animais caracteriza como dermatite pustular, sem 

vesículas, enquanto em humanos formam vesículas que progridem para pústulas. 
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As pústulas são transitórias devido a espessura da epiderme do cão. Os animais 

também podem apresentar crostas secas, prurido intenso, alopecia, colarinho 

epidérmico, erosões, um sinal bem característico do pênfigo é o sinal de Nikolsky 

(SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996; BARBOSA et a.,l 2012). 

2.7.7 Pênfigo Eritematoso 

Medleau e Hnilica (2009) descrevem que essa doença pode ser uma forma 

benigna de pênfigo foliáceo, ou uma associação entre pênfigo e lúpus eritematoso. 

Não tem predisposição por idade ou sexo, sendo as raças Collies, Pastor Alemão 

são as raças mais predispostas (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). 

O pênfigo eritematoso é caracterizado por uma dermatite eritematosa 

pustular. Suas lesões são restritas na face e ao pavilhão auditivo externo, as lesões 

primárias dessa enfermidade são transitórias. Normalmente a apresentação clínica 

da enfermidade em cães e gatos tipicamente sobre crostas exudativas, 

descamação, alopecia, erosões, colarinho epidérmico, hiperqueratose em plano 

nasal, sinal de Nikolsky positivo e em alguns casos prurido e dor (SCOTT, MILLER, 

GRIFFIN, 1996; MEDLEAU e HNILICA 2009; DOMINGUES 2011). 

2.7.8  Pênfigo Vulgar 

Essa patologia é caracterizada pela produção de um autoanticorpo contra um 

antígeno da junção epiderme-derme. È a forma mais grave das doenças do 

complexo pênfigo, porem é rara em cães e gatos (MEDLEAU e HNILICA 2009).  

Scott, Miller e Griffin (1996), referem que pênfigo bolhoso sendo um distúrbio 

vesicobolhoso, erosivo a ulcerativo, onde a cavidade bucal e junção mucocutâneo 

são os locais mais acometidos. Não é relatada nenhuma predisposição por idade, 

sexo ou raça, com possível presença do sinal de Nikolsky, pode também apresentar 

lesões em axilas e virilhas, salivação e halitose acentuada, prurido e dor variável. 

2.7.9 Diagnóstico 

Uma vez existe a suspeita de complexo pênfigo, basta o clínico rever sua 

resenha, com especial atenção em padrões raciais, idade, e os locais das lesões. 

Pode-se lançar mão do exame citológico, colhendo o material de pústulas e lesões, 

visualizando em microscopia a presença de células acantolíticas ou das células de 

Tzanck, porem esse exame possuem algumas limitações; como a dificuldade de 

evidenciação em áreas hirsutas e alguns falsos negativos. O exame padrão para o 

diagnóstico de pênfigo é a histopatologia. Para realiza-lo deve-se escolher  

vesículas, bolhas e pústulas, preservadas em áreas alopécicas, com o auxílio de um 
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bisturi, podendo ser utilizado punch’s com muito cuidado para que as vesículas não 

se rompa ( LARSSON, LUCAS. 2008). 

Os achados histopatológicos no pênfigo foliáceo envolvem a presença de 

formações, vesiculares ou pustulares, intraespinhosas ou intragranulares, contendo 

em seu interior células acantolíticas e presença de neutrófilos. Ainda é evidenciado 

presença de exocitose eosinofílica e microabcessos intraepidérmicos. No pênfigo 

eritematoso, temos a presença de quadro semelhantes ao pênfigo foliáceo, no 

entanto há evidências de infiltrado celular do tipo liquenoide, composto por células 

mononucleadas, neutrófilos e/ou eosinófilos, enquanto no pênfigo vulgar ha 

presença de acantólise baixa, justa ou suprabasal, resultando na formação de 

lacunas, que originam as vesículas e bolhas. 

 2.7.10 Doenças Alérgicas 

2.7.11  Dermatite Alérgica por picada de pulga e ectoparasitas 

Vários são os artrópodes hematófagos que podem parasitar os cães 

domésticos, dentre esses artrópodes destacam-se as pulgas e carrapatos. As 

espécies mais comuns na primeira são; Ctenocephalides felis, C. canis, Pulex 

irritans e Tunga penetrans já naquela, as espécies mais comumente encontradas em 

cães são o Rhipicephalus sanguineus, e as do gênero Amblyoma (SOARES et al 

2006). 

Medleu & Hnilica (2009), descrevem que os sinais clínicos da dermatite 

alérgica a picada de pulga e ectoparasitas, são erupções pruriginosas, pápulas, 

crostas, eritema, seborreia, alopecia, piodermite, hiperpigmentação e liquenificação 

secundária, e sazonais em regiões temperadas, e não-sazonais em regiões tropicais 

e subtropicais. 

Segundo Scott, Miller e Griffin (1998), a saliva de pulgas e ectoparasitas pode 

conter diversas substâncias, como polipeptídios, aminoácidos, compostos 

aromáticos, e materiais fluorescentes, e estudos demonstram que a saliva extraída 

para gel demonstrou 15 antígenos diferentes, e os cães podem reagir com qualquer 

substancia, sendo as mais comum na faixa de 25 a 58 kD. Os cães alérgicos a essa 

enfermidade, demonstram reações logo após a picada, obtendo uma reação de 

hipersensibilidade do tipo I. Cerca de 30% dos cães podem aparecer por reações 

tardias, e estudos ainda demostram que cães com alta infestações de pulgas, 

podem se tornar alérgicos, tendo uma reação tardia ou imediata. Se coletadas 

biopsias de 4 a 18 horas teremos como resultado, hipersensibilidade basofílica 
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cutânea, enquanto que após 48 horas, teremos uma mudança de diagnóstico para 

reação de hipersensibilidade tardias mediada por IgE, com possíveis ausência de 

lesões.  

2.7.12 Hipersensibilidade Alimentar 

Em Portugal a hipersensibilidade alimentar (H.A), é a terceira 

hipersensibilidade cutânea mais diagnosticada, sendo causada pela proteína da 

carne presente nas rações industrializadas (SILVIA et al., 2009). 

Segundo Medleu e Hnilica (2009), a H.A se distingue a uma reação causada 

por um aditivo ou um alimento específico, e todas as idades podem ser acometidas 

mas cerca de 30% dos cães têm menos de um ano, os sinais são caracterizados por 

prurido intenso em regiões como orelha, patas, região inguinal e axilar, face, 

pescoço e períneo, sem sazonalidade, nota-se a presença de eritema, levando a 

erupção papular, alopecia devido a automutilação ocasionada pelo prurido, 

descamação, crostas, hiperpigmentação e liquenificação. 

O alérgeno é uma glicoproteína que só pode ser identificada após a digestão. 

Quando a glicoproteina entra em contato com a mucosa intestinal, ocorrerá uma 

resposta imune local com a presença de IgA, reduzindo a absorção de grande parte 

desse material, e um segundo mecanismo chamado de salvaguarda, os materiais 

absorvidos, serão depurados via complexos contendo IgA. Todos os indivíduos 

sejam eles normais ou alérgico estão predisposto a esse mecanismo, e como 

animais jovens são mais predispostos, a infestações parasitárias podem lesar a 

mucosa intestinal, ocorrendo a falha desse mecanismo (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 

1996). 

2.7.13  Dermatite Atópica Canina 

Pesquisas sugerem que 10% da população canina seja acometida pela 

dermatite atópica canina,mediada por anticorpos IgE e IgG. Possui um caráter 

genético, sensibilizando o animal a antígenos ambientais, tais como ácaros, esporos 

de fungos, pólen de vegetais, poeira domésticas, escamas de animais e humanos, e 

restos de insetos. Devido a predisposição genética os cães absorvem esses 

alérgenos pela via percutânea, por inalação e ingestão (LUCAS et AL., 2007). 

Segundo Medleu ë Hnilica (2009), a idade mais comumente diagnosticada 

com dermatite atópica canina é entre seis meses a seis anos, e os sintomas são 
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caracterizado por eritema e prurido (lambedura, mordiscamento) cutâneo em patas, 

flanco, virilha, axilas, face, orelha, podendo ou não ser sazonal 

A primeira via para a patogenia é a percutânea, onde IgE e o IgG se fixam 

aos mastócitos teciduais e os antígenos que induzem o IgE serão absorvidos, e 

encontrados nas células de Langerhans, os quais são apresentados aos linfócitos T, 

o que levará ao aumento de IgE pelos linfócitos B. Essa IgE interagira com os 

mastócitos e basófilos, através de receptores presente nas membranas dessas 

células, após duas moléculas de IgE farão uma ligação cruzada induzindo a 

degranulação ou produção de mediadores que produzem reações alérgicas, como 

histamina, leucotrienos e citocinas (Lucas et al 2007). 

Para um diagnostico preciso das doenças alérgicas o clínico pode lançar mão 

de três exames complementares, teste in vitro de detecção de IgE, teste 

intradermico ou teste de puntura e a citologia (LUCAS et al., 2007). 

Nas dermatites alérgicas por saliva da pulga e ectoparasitas , o teste de 

detecção de IgE entra em conflito para alguns autores, já que os antígenos dessa 

dermatopatia, são completos e haptenos da saliva de insetos, e já foram isolados 

mais de 20 antígenos diferentes na saliva desses insetos. Na dermatite alérgica a 

salivade pulgas as reações imunológicassão do tipo IV, reações basofílicas cutâneas 

onde não a presença de imunoglobulinas. Já em hipersensibilidade alimenta, sabe-

se que os antígenos são proteínas que provem dos alimentos, porem através de 

cocção e processamento da indústria na fabricação das raçoes a estrutura da 

proteína pode sofrer alterações, na hipersensibilidade alimentar a o envolvimento de 

reações imunológicas tipo III e IV, e essas reações não tem envolvimento de 

imunoglobinas, sendo esse teste muito pouco utilizado. Na dermatite atópica, os 

antígenos são qualquer estrutura em suspensão no ar, os animais apresenta reação 

de hipersensibilidade do tipo I e IgE, e alguns autores dissem que nem todos os 

animais atópicos, possuem níveis de IgE alto no soro, sendo esse método 

contestável por alguns clínicos.(LUCAS et al 2007). 

Este teste intradérmico é o mais aceitável para o diagnóstico definitivo de 

dermatopatias alérgicas, ele consiste na aplicação intradérmica de alérgenos 

suspeitos, aplicação de histamina para comparar os resultados e observação de 

sinais como rubor e pápula, graduadas subjetivamente pela inspeção visual ou 

palpação. Os resultados positivo são aqueles cujo o halo formado seja maior ou 
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igual ao halo provocado pela histamina (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996; ZANON 

et al 2008). 

2.7.14 Demodiciose 

Os ácaros do gênero Demodex, são facilmente encontrados na pele de 

mamíferos. O Demodex canis, é a principal espécie nos cães, e está alojado 

principalmente no folículo piloso, embora existam relatos em locais como glândulas 

sebáceas e sudoríparas apócrinas (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). 

Não existe uma predileção sexual sobre a doença, mas alguns autores sugere 

que animais jovens são mais acometidos, por determinação genética, enquanto que 

em animais velhos, essa doença ocorre secundariamente, e alguma causa de 

imunossupressão (GAMITO 2009). Ainda não se sabe como explicar porque alguns 

animais apresentam o número de ácaros sob controle, enquanto que outros 

manifestam a doença de forma localizada ou generalizada (SANTAREM, 2007). 

 Podemos encontrar quatro estágios do parasita em um raspado cutâneo, 

ovo, larva pequena (6 patas), ninfa e adultos (8 patas). O Demodex canis é 

comensal da pele do cão, e alguns pesquisadores acreditam que sua principal forma 

de transmissão é pelo o contato direto dos filhotes com as mães infectadas, já que 

um dos principais locais de isolamento do ácaro é o focinho, explicando que durante 

a amamentação o filhote pode se infectar (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). 

Dois tipos de demodiciose são descritos em literatura: A localizada e a 

generalizada. A primeira ocorre em diversas áreas do corpo com sinais como 

alopecia pequena, lesões eritematosas, circunscritas, escamosas, pruriginosa ou 

não e em regiões como face e membros torácicos. A segunda geralmente cobre 

uma parte do corpo, podendo o animal ter mais pontos de alopecia, porém se essa 

alopecia ocorrer na região de face ou apresentar nas duas patas, esse animal é dito 

como demodiciose generalizada. O tratamento seguira o mesmo para ambos os 

tipos (SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). 

Não se conhece ao certo a patogenia da demodiciose, já que em uma 

ninhada de cães acometidos por D. canis, alguns filhotes podem desenvolver a 

doença e outros não, sabido que fatores predisponentes como endoparasitismo, 

subnutrição, imunossupressão, doenças infecciosas, neoplasias e estresse podem 

levar a maior proliferação do ácaro. Em animais jovens a demodiciose pode estar 

relacionada a fatores genéticos e raciais, já que animais de raças puras são mais 
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acometidos e estresse e animais idosos imunossupressão, neoplasias, doenças 

sistêmicas (SOUTO 2011). 

Estudos demonstram que os linfócitos T são ativados por irregularidade na 

função dos linfócitos T helper em animais com demodiciose (LEITAO; LEITAO 

2008). Algumas hipóteses foram sugeridas para a resposta imune contra o demodex 

canis, uma delas sugere que injurias imunomediadas da parede folicular é mediada 

por reações linfocitárias contra ceratinócitos que apresentam antígenos do ácaro e 

outra hipótese é que a foliculite mural linfocítica oferece uma resposta imune contra 

o ácaro, com isso a demodiciose é considerada uma resposta de hipersensibilidade 

tardia já que o infiltrado celular em volta do ácaro é de linfócitos T citotóxicos 

(SOUTO 2011). 

Os sinais clínicos apresentados na demodiciose localizada são, grau variado 

de eritrema, hiperpigmentação, áreas irregulares ou alopécicas em até cinco locais, 

e não pruriginosa exceto em casos de infecções secundárias. Já a demodiciose 

generalizada é definida com cinco ou mais áreas lesionadas ou quando duas ou 

mais áreas corporais são comprometidas na maioria das vezes nota-se alopecia 

regional, multifocal ou difusa irregular com eritema , descamação, pápula e prurido 

variável, a pele pode apresentar hiperpigmentação, liquinificação, pústulas, erosões, 

crostas e ulcerações decorrente de uma piodermite secundária. (MEDLEU e 

HINILICA 2009). 

O diagnóstico baseia-se na realização de um raspado cutâneo profundo e 

pesquisar o ácaro na microscopia, o diagnóstico só é confirmado com a presença de 

pelo menos 1 (um) ácaro, podendo assim escolher um protocolo de tratamento 

(MEDLEU e HINILICA 2009). 

2.8 Escala de prurido 

Yazbek e Larsson (2010), criaram uma tabela, onde os proprietários 

atribuíram notas de zero a quatro para o prurido, todos os animais possuíam 

dermatite atópica. Os autores questionavam aos proprietários da seguinte forma: A 

nota zero era atribuída quando o animal apresentava coceira ocasional ou normal 

comparado a outros caninos sadios; um, era quando o animal apresentava coceira 

mais frequente, e quando o mesmo não se coçava enquanto praticava alguma 

atividade, ou quando dormia; a nota dois era atribuída quando o animal tinha coceira 

várias vezes ao dia, o animal acorda para se coçar, mas ele não coça enquanto 

dorme, se alimenta e brinca; a nota três era quando o animal possuía uma coceira 
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intensa, acorda para se coçar, e para de comer para se coça; e a nota quatro era 

atribuída quando o animal  possuía uma coceira constante, o animal coçava quando 

estava distraído ou na consulta, e só parava para se coçar quando chamado sua 

atenção na figura abaixa está representada a escala circular de Yazbek e Larsson  

(2010). 

Figura 3- Escala circular de avaliação do prurido canino de Hill, modificado 

por YAZBECK e LARSSON. 

Fonte: Yazbeck (2010). 

3.MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado no Hospital Veterinário, da Faculdade 

Integrada de Ourinhos, no período de 1 de setembro de 2014 a 30 de julho de 2015.  

Nesse experimento, foram utilizados trinta cães da rotina do serviço de 

dermatologia de animais de companhia. Estes foram selecionados com a premissa 

de apresentar prurido importante. Na anamnese avaliou-se o escore do prurido dos 

cães, dando notas de zero a dez, sendo os proprietários responsável por atribuir a 

nota cujo à intensidade e frequência do prurido do seu animal. Este 

questionamentos eram realizados tanto no primeiro atendimento, bem como nos 

retornos e acompanhamentos.  

Foi ressaltado aos proprietários que a nota zero o animal não coçava nada e 

a nota de dez o animal apresentava um prurido incapacitante. Este mesmo 

questionamento era feito no retorno e acompanhamento para avaliar a melhora, 
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piora ou estabilidade do animal. No critério de seleção não foi sugerido idade ou 

raça dos animais.  

Os pacientes em sua totalidade passavam pela seguinte sequência de 

atendimento: 

A) Resenha e identificação e anamnese; 

Na anamnese os animais eram identificados conforme a resenha sendo 

questionado quanto a raça, sexo, castrados ou não, peso (kg), idade, nome do 

animal, dados pessoais dos proprietários e endereço dos mesmo. Todos os animais 

passaram por uma anamnese clínica, bem como uma anamnese específica e 

direcionada a queixa dermatológica; incluindo uma inspeção direta e indireta da 

avaliação em exame clínico minucioso das lesões cutâneas (FEITOSA 2004).  

O histórico dos animais eram obtidos por questões relacionadas a pele, ou 

não, sendo elas: início dos sinais clínicos, sazonalidade, presença de prurido (e se 

sim uma nota era estipulada pelo proprietário mediante orientação), alimentação, 

ambiente frequentado pelo cão, outros animais contactantes (outros cães e/ou 

felinos e se esses apresentavam-se hígidos) se casos as lesões apresentavam odor, 

secreções purulentos ou hemorrágicas, presença de ectoparasitas, bem como uso 

de profilaxia para os mesmos vacinação, acesso a rua, apetite e ingestão de água, 

maneira como o paciente em questão foi adquirido, características do 

comportamento, personalidades e estado de alerta, manutenção do apetite e 

aspecto e frequência de urina e fezes. Além da utilização e adesão a tratamentos 

anteriores, tópicos e sistêmicos (FEITOSA 2004). 

B) Exame clínico/Exame físico-dermatológico; 

No exame clínico, realizava-se os exames físicos gerais e exame 

dermatológico. No primeiro os animais foram auscultados para avaliação cardíaca e 

pulmonar, mensuração da temperatura e palpação. No segundo eram avaliadas 

questões como aspecto do pelame, da pele e alterações dermatológicas conforme 

distribuição, topografia, profundidade, configuração descrição de lesões cutâneas 

elementares, conforme Feitosa (2004); avaliando-se direta e indiretamente 

características como: 

C) Exames complementares; 

Após a anamnese e exame físicoe já havendo suspeitas clínicas foram 

propostos alguns métodos para que se obtivesse o diagnóstico definitivo. Para tanto 
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os exames frequentemente selecionados foram: citologia cutânea, citologia 

otológica, raspado cutâneo, cultura fúngica, lâmpada de Wood, biopsia cutânea 

(histopatológico), hemograma completo + bioquimico para avaliação renal e 

hepática, e teste de exclusão de doenças alérgicas. 

C.1 Exame citológico 

Neste exame, utilizou-se 1 lâmina de vidro com extremidade fosca, 1 haste de 

algodão ou zaragatoa, 1 agulha de insulina (quando o animal apresentava pústula 

integra). A técnica consiste em pressionar uma lâmina de vidro desengordurada, 

sobre a lesão, crosta ou pústula semi rompida. Pode-se utilizar uma haste de 

algodão passando-a na lesão e depois friccionar na lâmina de vidro. Após esses 

procedimentos as lâminas são coradas no panótico rápido, e secas com o auxilio do 

secador de cabelo para melhor fixação. Para a visualização, utiliza-se um 

microscópio no seu menor aumento (4x10) para dar inicio ao foco, e ir focando até 

chegar na objetiva de imersão (100 x100), onde será possível verificar presença ou 

não de fungos, bactérias e queratinócitos ( CARLOTTI; PIN 2004). 

Nos animais com suspeita clínica de malasseziose, foram coletadas amostras 

do cerúmen de ambas as orelhas, com o auxilio da zaragatoa, a amostra era então 

passada para a lâmina de vidro e visualizada ao microscópio na objetiva de 100x100 

(BATISTA et al 2010).  

C.2 Exame Parasitológico 

Para a pesquisa dos ácaros, foi utilizado o tricograma, onde recolhemos os 

pelos dos animais e avaliamos a presença do ácaro na microscopia, caso não 

visualiza-se ácaros, mas a suspeitas ainda persiste, realizava o raspado cutâneo, 

onde nesse, com o auxilio de uma lâmina de bisturi, raspamos a pele do animal 

superficialmente, rompendo os capilares cutâneos, e após visualizar na microscopia 

( CURY, 2010). 

C.3 Lâmpada de Wood e Cultura fungica 

Nos animais com suspeitas de dermatopatias fúngicas secundária foram 

utilizados o exame da lâmpada de Wood, que consistia em incendiar uma luz ultra 

violeta, nas lesões do animal, quando se obtia uma fluorescência verde-amarelada, 

coletava-se o pelo de forma asséptica para cultura fúngica. (CARLOTTI, PIN 2004). 

C.4 Exame histopatológico 

Para o histopatológico, foi indicado ao proprietário para fazer o jejum hídrico e 

alimentar do animal, e realizar todos os exames para verificar a viabilidade do animal 
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para anestesiar. Foram marcados os locais onde iria fazer a coleta do fragmento, 

não foi feito a limpeza de crostas e pústulas, pois estas ajudam no diagnóstico, 

depois foi feita a anestesia geral e local, e selecionado um punch de Baker 

descartável (4 a 8 mm) colocado na lesão aplicando uma força moderada e 

rotacionando em um único sentido (CARLOTTI, PIN 2004). 

Depois de introduzido o punch é retirado e com muito cuidado para não 

ocorrer trauma no tecido com o auxilio de uma pinça a amostra é coletada e 

colocada em um frasco com formol (CARLOTTI, PIN 2004). 

Animais idosos, adotados, ou com suspeita de doença sistêmica, foram 

realizados exames como hemograma completo, e bioquímico (ALT, FA, GGT, 

creatinina e ureia) (CARLOTTI, PIN 2004). 

D) Suspeitas Diagnósticas/Diagnóstico 

E) Tratamento 

F) Data do retorno/Mautenção-acompanhamento do caso; 

3.1 Escala de prurido 

 Com base na escala criada por Yazbek e Larsson (2010), foi escolhida uma 

escala numérica verbal (modificada), pela facilidade de interpretação, onde os 

proprietários atribuíram uma nota de ‘zero’ (prurido mínimo), e ‘dez’ (prurido 

máximo). No quadro um está representada a escala e o motivo pelo proprietário ter 

avaliado o animal com a nota. 

NOTA DO 
PRURIDO 

MOTIVO DE ESCOLHA 

O-2 O animal não apresenta prurido; 
Esporadicamente o animal apresenta prurido; 
O prurido é considerado normal, comparado aos animais sadios. 

3-4 O animal apresenta prurido com maior frequência; comparada a 
escala anterior, porém não incapacitante. 
 

5-6 O animal apresenta vários episódios de prurido no decorrer do 
dia; 
Apresenta somente uma região de prurido. 

7-8 O animal apresenta prurido moderado; 
Mais de uma região de prurido; 
O animal apresenta presença de algumas lesões na pele 

9-10 O animal apresenta prurido intenso. 
O animal para de realizar atividades corriqueiras (comer, brincar, 
acorda para se coçar); 
Mesmo chamando a atenção animal continua á coçar. 

Quadro 1- Escala do prurido 



36 
 

4.RESULTADOS 

No quadro a seguir, apresenta os trinta animais, atendidos no período de 

desenvolvimento do trabalho, cujo no quadro são descritos a raça, sexo, 

idade, escala de prurido diagnóstico. 

Raça Sexo Idade Escala do 
Prurido 

1ºRetorno 2ºRetorno Diagnóstico 

Pastor 
Australiano 

Fêmea 4meses 5 0 0 Demodiciose 

Lhasa Apso Fêmea 5meses 10 5 0 Demodiciose 

Pug Fêmea 1mês 5 2 0 Demodiciose 

Bull Terrier Macho 4anos 8 4 0 Demodiciose 

Shitzu Macho 5anos 10 10 5 Demodiciose 

Rottweilwer Macho 8meses 6 3 0 Demodiciose 

Pastor Alemão Macho 1 ano 5 2 0 Demodiciose 

Shitzu Macho 3meses 10 10 5 Demodiciose 

S.R.D Fêmea 4meses 10 5 0 Escabiose 

Lhasa Apso Fêmea 4anos 10 5 0 Daspe 

S.R.D Fêmea 9anos 10 5 0 Daspe 

S.R.D Fêmea 2anos 8 8 4 Daspe 

S.R.D Macho 2 anos 10 5 0 Daspe 

Pug Macho 1ano 8 4 0 Daspe 

S.R.D Macho 3anos 8 4 0 Daspe 

S.R.D Macho 5anos 8 4 0 Daspe 

S.R.D Fêmea 8anos 9 9 4 Atopia 

S.R.D Fêmea 3anos 8 4 0 Piodermite 

Yorkshire Fêmea 6anos 6 3 0 Piodermite 

Pinsher Fêmea 6anos 5 5 0 Piodermite 

Pug Macho 8anos 8 8 4 Piodermite 

S.R.D Macho 5anos 10 5 0 Piodermite 

Pinsher Macho 7meses 8 8 4 Piodermite 

Shitzu Fêmea 15anos 8 4 0 Malasseziose 

Pitt Bull Fêmea 4anos 7 7 2 Malasseziose 

Golden Retriever Fêmea  5anos 10 5 0 Malasseziose 

Bulldog inglês Macho 1ano 5 0 0 Malasseziose 

Fila Macho 5anos 7 3 3 Malasseziose 

Teckel Macho 9anos 10 10 5 Malasseziose 

S.R.D Macho 3anos 10 5 0 Pênfigo 
Foliáceo 

Quadro 2. Quadro dos animais segundo raça, sexo, idade, escala de prurido e diagnóstico.                             

Dentre os 30 cães avaliados nove (29,9%) apresentaram dermatites 

parasitárias, seis (20%) apresentaram malasseziose; seis (20%) com piodermite; oito 

(26,6%) com dermatite alérgica e um (3,33%) com pênfigo foliáceo 

Dos animais com demodiciose oito apresentava o diagnóstico de demodiciose 

canina e um (3,3%) com o diagnóstico de escabiose. A faixa etária foi de animais 

jovens. Todos os animais apresentaram prurido moderado.  
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 Seis animais apresentaram malasseziose, as faixas etárias dos animais eram 

com menos de cinco anos, apenas dois animais apresentou a idade superior a cinco 

anos.  O prurido se apresentou de moderado a intenso 

Também foram encontrados seis animais, com piodermite, apenas um animal 

apresentou a idade inferior a dois anos, os demais apresentaram maior que dois 

anos. Todos os animais apresentaram prurido, sendo considerado leve a moderado.  

Neste período da pesquisa foi diagnosticado um animal, com complexo 

pênfigo, cujo sua faixa etária era acima de dois anos, e o prurido considerado 

intenso 

Obteve-se um resultado de oito animais com diagnóstico de doença alérgica. 

Sete animais foram diagnosticados com DASPE, e um com atopia. A faixa etária dos 

animais acometidos era acima de seis meses. O prurido era de moderado a intenso

 Dezesseis animais eram machos, e quatorze animais eram fêmeas. 

Dezenove animais apresentaram melhora após o primeiro retorno e vinte e cinco 

apresentaram sem queixa o prurido após a segunda consulta. 

As dermatites alérgicas e o pênfigo foliáceo foram os que receberam maior 

escore para o prurido, tendo em média o escore nove. Já as doenças parasitárias, 

malasseziose e piodermite obtiveram as médias do escore 7, 8 e 7 respectivamente. 

 

5.DISCUSSÃO 

Nos casos de demodiciose os dados entram em concordância com as de 

Larsson (1995), quando se observou maior predisposição em animais jovens devido 

a fatores imunológicos como descrito por Scoot, Miller e Griffin (1996) e Gamito 

(2006). Oito animais foram diagnosticados com a forma localizada da doença, 

apresentando hiperpigmentação, áreas irregulares, eritrema e alopecia, sem 

infecção secundaria e com presença de eritema enquanto apenas um que tinha a 

infecção secundária apresentou a forma generalizada, com mais de cinco lesões 

como liquinificação, hiperpigmentação, eritema, prurido intenso.  

Segundo Medleau e Hnilica (2009)  a forma localizada pode-se apresentar: 

eritema, hiperpigmentação, áreas irregulares ou alopécicas em até 5 locais, e não 

pruriginosa e a forma  generalizada é definida como 5 ou mais áreas lesionadas ou 

quando duas ou mais áreas corporais são comprometidas na maioria das vezes 

nota-se alopecia regional, multifocal ou difusa irregular com eritema , descamação, 
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pápula e prurido variável, a pele pode apresentar hiperpigmentação, liquinificação, 

pústulas, erosões, crostas e ulcerações decorrente de uma piodermite secundária, 

pododemodicose pode estar presente. 

Segundo Scoot, Miller e Griffin (1996), essa dermatopatia é considerada como 

apruriginosa e dentre os casos de demodiciose, diagnosticada nesse trabalho, sete 

animais (23,3%) apresentaram como queixa prurido entre as notas cinco e oito, não 

sendo observada em lâmina no exame citológico, presença de bactérias o que 

justificaria o prurido, visto que metade dos casos de piodermite cursam como o 

mesmo. Apenas um caso foi dada a nota dez, e na lâmina foi observada a presença 

de bactérias. Isso difere de Scott, Miller e Griffin (1996), que alegam que não à 

presença de prurido em casos com demodiciose, somente em casos de infecção 

secundária.  

Delayte (2016), alegou que em 77,8% dos cães com demodiciose que 

apresentaram prurido, apenas 2,8% não apresentou infecção secundária, e  Medleau 

e Hnilica (2009) citaram que o agente demodex gatoi, parasita de gatos, causa 

reação pruriginosa no mesmo apesar que no cão o parasita é o demodex canis, 

pode-se sugerir que quando o animal tem o estimulo de coçar com as patas ou 

mordiscamento o mesmo leva para a área afetada bactérias presentes em unhas e 

boca, sendo essas bactérias oportunistas e levando a infecção. Devido a alta 

incidência de canil em todo o território nacional as raças puras são as mais 

acometidas pela enfermidade devido o modismo criatório do Brasil, e a transmissão 

hereditáia, e segundo o quadro 2, essa afirmação foi confirmada no presente 

trabalho, necessita de mais estudos, para a confirmação de prurido em demodiciose 

sem a presença de infecção secundária 

Para a classificação do prurido para demodex o animal só ira se coçar em 

casos de infecções secundárias, esse trabalho apresenta na escala para 

demodiciose uma nota de cinco a seis para o prurido, levando em consideração que 

apenas um animal apresentou infecção secundária, elevando sua nota para dez 

(SCOTT, MILLER, GRIFFIN, 1996). 

Na malasseziose os dados se comparam os que Kumar et al (2002) 

descreveu que a malasseziose, se apresenta na maioria dos casos em animais com 

idade entre um a cinco anos. Scoot, Miller e Griffin (1996) sugerem que as raças 

mais acometidas Silky terrier, terrier Australiano, Maltês, Jack tussel, West highland, 

Basset, Chihuauhua, Poodle, Shetland shepdog, Collie, Pasto alemão, Teckel, 
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Cocker spainel e Springe spainel, neste estudos as raças acometidas foram, teckel, 

Golden retriever, Fila, Shitzu e uma Pitt Bull. Segundo Medleau e Hnilica (2009) não 

existe predisposição sexual para a doença e esse trabalho obteve o mesmo 

resultado sendo três machos e três fêmeas. 

Scott, Miller e Griffin (1996) descreve o prurido como moderado a intenso, 

todos os animais apresentaram o prurido para a malasseziose, variando a 

intensidade de cinco a nove. Isso se deve a grande proliferação observados na 

microscopia, fazendo com que haja mais liberação das proteases, desencadeando o 

prurido. 

Nesse estudo três animais (50%), que apresentaram malasseziose como 

causa secundária a piodermite, e os outros três animais (50%) fecharam diagnostico 

somente com malasseziose. Segundo Scoot et al (1995), infecções primárias são as 

apontadas como causa para o desenvolvimento de malasseziose, por outro lado 

Machado (2010) alega que doenças concomitantes podem desenvolver 

coincidentemente com a malassiziose, já que com a alteração do microclima, a 

malasseziose ira se desenvolver, favorecendo para que outras bactérias aproveitem 

o ambiente para o seu desenvolvimento. 

Casos de piodermites são relativamente comum na casuística das clínicas 

dermatológicas veterinárias, e segundo Scott, Miller e Giffin (1996) e Medleau e 

Hnilica (2009), a piodermite pode ocasionar em qualquer animal independente da 

predileção sexual, raça, idade, neste trabalho as raças de pelo curto como Pinsher, 

Pug, sem raça definida, foram as mais acometidas, sendo cinco animais, em quanto 

a raça de pelo longo foram apenas um Yorkshire. Isso se deve já que na região tem 

mais animais com pelo curto, do que com o pelo longo 

Medleau e Hnilica (2009) colocam as piodermites podendo ou não apresentar 

o prurido, já que esse sinal depende do numero de população de bactérias que 

estão desencadeando a doença, bem como a absorção das toxinas das mesma, na 

escala utilizada por esse trabalho os animais apresentaram prurido ente escore 5 á 

10, sendo o escore 8 a nota dada para metade dos proprietários dos cães 

acometidos, isso de deu pelo o animal ter uma grande quantidade de bactérias 

visualizada em microscopia, e também que os animais atendidos com o diagnostico 

de piodermite, tiveram um menor tempo de tratamento prescrito, e em alguns casos 

precisou de reajuste da dose, ou mudança do antibiótico por causa de resistência. 
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Piodermite recidivante, pode demorar dias, meses e até anos após a cura 

clínica  para acontecer, levando ao clínico lançar mão novamente para todas as 

ferramentas para de diagnosticar novas causas, podendo no entanto o animal 

apresentar o caso de piodermite recidivante idiopático, nesse estudo dois animais 

apresentaram a piodermite recidivante idiopática, após serem exclusas diversas 

dermatoses. Nesse caso para o tratamento foi indicado a pulsoterapia, onde era 

receitado ao animal um antibiótico no qual ele não tenha resistência, e administraria 

em dois dias seguidos na semana , nos casos em questão foram escolhido sábado e 

domingo. Segundo Junior (2008) em sua tese a pulsoterapia de finais de semana 

responde a uma melhora de 83,3 % dos casos, e esses dados  vão caindo com o 

passar dos anos, podendo utilizar outro método descrito em sua tese, por meio de 

aplicação de imunomodulador, os cães acometidos com piodermites recidivantes 

nesse trabalho, foram feito como protocolo a pulsoterapia, tendo a melhora de 100% 

dos cães. 

No complexo pênfigo, os sinais observados foram , crosta hemáticas, lesões 

postulares, erosão em espelho nasal, alopecia, eritema, hiperpigmentação, 

hiperqueratose e prurido intenso, com a nota 10, Balda et al (2008), considerou 

prurido intenso para as notas 9-10, também alega que as lesões encontradas 

são,rostas hemáticas e melicéricas e lesões elementares , observada nesse 

trabalho(SCOTT et al 1996;BALDA et al 2002, MEDLEU e HNILICA 2009). 

O diagnóstico foi estabelecido através do histopatológico, onde busca a 

presença de formações vesiculares, intraespinhosas ou intragranulares, contendo no 

seu interior células acantolíticas, neutrófilos e por vezes eosinófilos. Larsson e Lucas 

(2016) sugere esse exame com o definitivo para de fechar o diagnóstico, podendo 

ser realizado o exame citológico e a lâmina corada com corantes tipos Romanovsky, 

é observado queratinócitos acantolíticos ou células de Tzanck 

Scoot, Miller e Griffin (1996), definem que as principais raças acometidas para 

as doenças alpergicas, são os Setters, Fox terrier, Pequineses, Spainel e Chow-

chow, e no Brasil segundo Salzo (2016), o Lhasa apso, Shitzu, Beagle e Poodle, 

nesse trabalho obtivemos dois cães com raça definida sendo um Lhasa-apso e um 

Pug, o restantes eram sem raça definida, defino o maior numeros de animais sem 

raça definida. Alguns autores sugerem que a Dematite Alérgica a picada de pulga e 

ectoparasitas, se desenvolvem a qualquer momento da vida do cães, sendo os 
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animais acima de 6 meses acometidos, correlacionando os dados obtidos nesse 

trabalho, a faixa etária variou de um a nove anos. 

Lucas (2007) descreve que as principais áreas acometidas são: face, patas, 

região lombo-sacro-coccigea, ventre (axilas e virilha) e períneo, e os sinais clínicos 

são erupções pruriginosas, papular e crostosa, eritema, seborreia, alopecia, 

escoriações piodermites, hiperpigmentação e liquenificação , (MEDLEU e HNILICA 

2009). Os animais desta pesquisa apresentaram pontos pruriginosos em uma ou 

mais localização, como descrito na literatura, e os sinais mais observados foram 

eritema perilabial, lesões alopécicas com presença de crostas, patas eritematosas e 

úmidas, e pruridos intenso. Vários autores descrevem que os pruridos de animais 

com doença alérgica são incapacitantes, foi observado que os animais 

apresentavam na prurido com  nota 8-10, isso se da pela grande liberação da 

histamina pelos mastócitos, devido a grande quantidade de alergeno absorvido. 

O diagnóstico foi realizado através do anamnese, padrões raciais, 

sintomatologia, exclusão de outras causas de doenças alérgicas (SALZO, 2016). 

No primeiro retorno dezenove animais tiveram suas notas para o prurido 

reduzidas pela metade, pois os proprietários seguiram corretamente aos tratamentos 

prescritos e orientações e onze animais continuaram com a mesma notas, isso se da 

pois vários autores afirmarem que o tratamento das dermatopatias são longos, e 

dependendo da causa de base, e resposta imunológica do animal algumas doenças 

podem demorar mais para que diminua o prurido, e alguns proprietários não aderem 

ao tratamento corretamente.  

Já nos acompanhamentos vinte e cinco animais os proprietários não 

alegavam mais a queixa de prurido, já os cinco animais que permanecia com prurido 

foram os animais em que os proprietários demoraram em realizar o tratamento, alem 

de um animal com dermatite atópica, pois como não se da para saber a qual 

alergeno o animal é alérgico, em alguns retornos a nota do prurido desse animal 

variava. 

Os tratamentos de todos os animais foram utilizados conforme consta em 

literatura.  
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6.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A escala de prurido é uma ferramenta útil na dermatologia veterinária, junto 

ao atendimento ambulatorial, anamnese, assim como nos acompanhamento, pois 

com essa escala conseguimos ter uma proporção de melhora, piora e estabilidade 

do caso, levando em consideração que é uma ferramenta passível de erro por 

subjetividade pessoal. 

O prurido pode estar presente em uma gama de doenças dermatológicas, e 

nesse trabalho encontramos esse sinal em uma doença clássicamente não 

pruriginosa necessitando mais estudos e pesquisas. 
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