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Entre as reacções de hipersensibi-
lidade canina estão a dermatite 
atópica, a alergia ás picadas de 

pulgas e, em menor proporção, a 
alergia alimentar e a alergia a fár-
macos. 

Considerando a grande maioria 
dos casos, a exposição aos aeroaler-
genos (pólenes e ácaros) é o factor 
desencadeante no desenvolvimento 
da dermatite atópica dos cães. Para 
evitar o contacto com os alergenos, 
o primeiro passo consiste em co-
nhecer aqueles aos quais o cão é 
sensível, mediante um teste intra-
dérmico ou sorológico. É importante 
que o veterinário esteja informado 
sobre os alergenos para poder re-
comendar ao proprietário medidas 
de prevenção eficazes no controle 
dos sintomas dessa doença.

Pólenes 
Em geral, as plantas que causam 
mais problemas são aquelas cujo 
pólen é pequeno (10-15 µ de diâ-
metro) e transporta-se através do 
vento (anemófilo) (Figura 1). Num 
clima temperado como é o caso de 
Portugal, as gramíneas e as ervas 
daninhas são as plantas mais aler-
génicas.

Gramíneas 
As gramíneas compreendem a maio-
ria das ervas que se encontram nas 
pradarias e pastos, solos cultivados 
ou abandonados, e também formam 
parte da relva de qualquer jardim 
(Figura 2). São conhecidas 20 es-
pécies de gramíneas consideradas 

como as mais alergénicas, entre as 
quais destacam-se a relva comum 
(Cynodon dactylon), a flor do prado 
(Phleum pratense), o dáctilo (Dacti-
lys glomerata), e o azevém (Lolium 
perenne).

De todos os indivíduos alérgicos 
ao pólen, 50% estão sensibilizados 
a algum grupo desses alergenos. O 
pólen das gramíneas é o que causa 
mais problemas em Portugal (prin-
cipalmente na região do Alentejo) 
por ser o que pode permanecer 
no ambiente por mais tempo. Os 
alergenos das gramíneas apresen-
tam reactividade cruzada entre si, 
portanto; os animais alérgicos a uma 
delas são também aos restantes. 
Actualmente, estão identificados e 
caracterizados 13 grupos de aler-
genos diferentes em estrutura, mas 
muito similares em propriedades 
biológicas e imunológicas.

A maioria das gramíneas flores-
ce e poliniza de Março a Junho, 
entretanto, em algumas zonas po-
dem-se encontrar esses pólenes no 
ambiente de Janeiro a Julho. Obser-
va-se uma correlação directa entre 
a pluviometria e a concentração de 
pólen no ar, sendo que se as chuvas 
são abundantes, a concentração do 
pólen na primavera é maior.

Ervas daninhas
Costumam crescer nas zonas não 
cultivadas, nas bordas de caminhos 
e estradas. Existem quatro famílias 
de proteínas identificadas como as 
principais causadoras das reacções 
alérgicas ao pólen da erva daninha. 

Alergenos mais frequentes na dermatite 
atópica canina
Conhecer a natureza dos alergenos é vital para a aplicação das medidas de prevenção adequadas  
à abordagem da dermatite atópica, visto que o contacto do cão com o alergeno é o primeiro factor 
desencadeante dessa doença.
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Árvores
As árvores têm uma polinização 
consideravelmente mais breve que 
as gramíneas ou as ervas daninhas. 
Por essa razão, em geral, não são 
incluídas nos tratamentos de hipo-
sensibilização. Recomenda-se unica-
mente tratar os sintomas do animal 
durante o tempo de polinização. 

A oliveira (Olea europaea) é uma 
das árvores mais alergénicas pre-
sentes em Portugal (Figuras 5 & 6). 

Segundo estudos, a sua polinização 
no nosso país dura aproximadamen-
te 5 semanas e costuma ser desde o 
final de Abril até meados de Junho, 
dependendo da região.

Além da oliveira, existem outras 
árvores cujo pólen pode causar 
reacções alérgicas no cão, apesar 
de terem menor relevância, como 
é o caso do cipreste (Cupressus) 
com sua época de polinização mais 
aguda de Dezembro-Janeiro a Março 
e o plátano (Platanus) que aumenta 
sua polinização de forma brusca em 
Março (Figura 7).

Para controlar a exposição ao 
pólen das diferentes plantas e ár-
vores, deve-se conhecer o período 
de polinização de cada uma. Actu-
almente, existem bases de dados 
actualizadas e muito fiáveis na 
internet que mostram os níveis de 
polinização em todas as regiões de 

1. Pólen da oliveira visto no microscópio.

2. Gramínea. 3. Parietária.

4. Acarinha-branca.

Entre elas, o pólen da parietária 
(Parietaria judaica) é o mais aler-
génico, composto de 9 antígenos 
diferentes capazes de unirem-se a 
IgE humana (Figura 3). A parietá-
ria cresce nas fissuras das paredes 
e rochas e seu pólen encontra-se 
presente durante todo o ano, com 
destacada presença no Inverno e 
na Primavera.

A acarinha-branca (Chenopo-
dium album) cresce em solos 
secos e por essa razão é uma das 
principais causas de alergia nas 
regiões desérticas (Figura 4). Essa 
erva daninha poliniza de Abril a 
Outubro e causa reacções alérgicas, 
por seu pólen ser muito pequeno 
(14-50 µ).

A artemísia (Artemisia vulgaris) 
é uma das ervas daninhas mais 
distribuídas no território europeu e 
produz sintomas durante o final do 
Verão (de Agosto a Outubro). 

Finalmente, a azeda-miúda (Ru-
mex sp), apesar de ser menos 
alergénica, é relevante por crescer 
praticamente em qualquer terreno.
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Quadro 1  
o controle da exposição ao pólen inclui diferentes medidas
 
Durante a época de polinização, evitar levar o animal às zonas de vegetação  
abundante.

Manter as portas e janelas fechadas durante o período máximo de polinização.  
O nível mais alto apresenta-se em diferentes horas do dia, segundo o tipo de pólen.  
Por exemplo, nas gramíneas ocorre à tarde e na ambrósia, durante as últimas horas  
da manhã.

Dar banho no animal frequentemente para eliminar o pólen da pele e do pêlo.

Evitar cortar a relva na presença do animal e minimizar o seu acesso a lugares de 
sobrecarga de pólen, como os celeiros.

Evitar passeios no campo, em parques e zonas verdes em época de maior polinização, 
principalmente em dias secos, quentes e com muito vento.
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Portugal, durante cada época do ano 
(www.rpa.uevora.pt).

Ácaros
Os ácaros responsáveis pelas reac-
ções alérgicas no cão são artrópodes 
da família Acaridae, de tamanho 
inferior a 0,3 mm. Os ácaros que 
mais problemas alérgicos causam 
são os do pó e os ácaros de arma-
zenamento.

Os ácaros do pó (Dermatopha-
goides farinae e Dermatophagoides 
pteronyssinus) constituem a causa 
mais frequente de dermatite atópica 
no homem e no cão. No cão, Der-
matophagoides farinae é o causador 
da dermatite atópica em 40-80% dos 
casos. Por outro lado, unicamente 
2-11% dos pacientes atópicos são 
sensíveis ao Dermatophagoides 
pteronyssinus.

Conforme indica sua denomi-
nação “Dermato-fago” esses ácaros 
alimentam-se principalmente de 
descamações cutâneas, além dos 
fungos que crescem com a humida-
de. São fotofóbicos e desenvolvem-
se em temperaturas médias de 20-
30°C e humidade relativa ambiental 

alta (60-70%). Consideradas essas 
condições ambientais, seu ciclo de 
vida pode durar aproximadamente 
30 dias.

Dadas suas necessidades espe-
cíficas, os ácaros habitam em ca-
mas, colchões, tapetes e tecidos, 
proliferando-se como consequência 

do calor e humidade acumulados 
nesses materiais. Também se encon-
tram ácaros do pó no pêlo e pele 
dos animais. 

Os alergenos dos ácaros que 
produzem reacções nos cães são 
proteínas de alto peso molecular 
(60-90 kDa) que se encontram tanto 
no corpo dos ácaros como em suas 
fezes. 

Os antigenos maiores (major 
antigens) relevantes para o cão são 
conhecidos como Der f 15 e Der f 
18. Ambas as proteínas são enzimas 
presentes no sistema digestivo de 
D. farinae.

Recentemente foram realizadas 
pesquisas nas quais se estudaram 
a concentração de alergenos dos 
ácaros do pó na pele e pêlo do 
animal, assim como a concentração 
nas camas utilizadas pelos animais. 
Observou-se que a concentração de 
alergenos de ácaros do pó é signifi-
cativamente superior nas camas com 
mais de 1 ano de uso. Concluiu-se 
que até 10% do peso de um colchão 
com 2 anos de uso pode chegar 
a estar constituído pelos ácaros e 
suas fezes.

Os ácaros de armazenamento 

5. Fruto da Oliveira.

6. Flor da Oliveira.

7. Fruto do Plátano.

8. Ácaro de armazenamento.

Quadro 2  
o controle da exposição aos ácaros inclui diferentes  
medidas
  
Manter o alimento fresco e seco, longe de áreas húmidas.

Evitar armazenar os sacos de ração em lugares húmidos e quentes.

Usar produtos acaricidas nos lugares da casa onde o animal possa ter acesso.  
Percebem-se melhorias na sintomatologia dos cães atópicos com o uso de Benzoato  
de Benzilo como produto acaricida.

Evitar o uso de carpete ou tapetes na casa e especialmente na cama do animal.  
Recomenda-se o uso de almofadas que possam ser lavadas e sejam de material 
sintético.

Aspirar os tapetes e cobertores que estejam em contacto com o animal quando este 
não esteja presente.

Ventilar a casa, aspirar a zona onde o animal dorme e lavar a sua roupa de cama com 
água quente (60°C).

Utilizar colchões anti-ácaros fabricados com telas anti-alérgicas devido às quais, pela 
densidade das suas fibras, evitam que os ácaros e suas fezes penetrem no seu interior.
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conjuntamente com os do pó, são 
a causa mais frequente da dermatite 
atópica. Os principais ácaros que 
constituem esse grupo são Tyro-
phagus putrescentiae, Acarus siro 
e Lepidoglyphus destructor. Esses 
ácaros estão presentes nos produ-
tos armazenados (cereais, legumes, 
sementes, etc...), especialmente nos 
alimentos com alto teor de gordu-
ras e/ou proteínas. Sugere-se que 
o alimento seco (ração) seja uma 
fonte de contacto do cão com esses 
ácaros, sendo que também podem 
estar presentes de forma eventual 
no pó doméstico e nas camas dos 
animais (Figura 8). Portanto, o 
contacto do animal com os ácaros 
de armazenamento produz-se por 
ingestão ou inalação.

Por ordem de importância, entre 
30-50% dos pacientes atópicos tem 
reacções frente à T. putrescentiae, 
entre 18-50% frente à A. siro e 
23% dos cães alérgicos frente à L. 
destructor,  82% dos pacientes ató-
picos são positivos a algum dos três 
ácaros de armazenamento citados 
(dados obtidos em estudos internos 
de UNIVET onde se utilizou o teste 
Allercept para a detecção da IgE 
específica no cão).   v
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