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Resumo – Dermatite atópica canina – impacto na qualidade de vida do doente e seus donos 

 

A dermatite atópica canina (DAC) é uma doença cutânea pruriginosa, crónica, recorrente e 

multifactorial, sendo muito semelhante à doença no Homem, não só quanto à existência de 

uma hiperreactividade imunológica, mas também quanto ao tipo e à distribuição das lesões, 

entre outros. Sabe-se que a incidência da dermatite atópica (DA) no Homem tem aumentado 

drasticamente nos últimos vinte a trinta anos. Não seria de estranhar que um aumento similar 

da ocorrência da doença acontecesse também nos cães. No entanto, é difícil saber se a DAC 

aumentou na mesma medida, mesmo assim, alguns autores estimam que 10-15% de todos 

os cães estão hoje em dia afectados. 

A DA é uma doença dermatológica reconhecida por afectar a qualidade de vida (Qv) dos 

indivíduos afectados. Nas pessoas, vários estudos sobre a Qv, têm demonstrado a existência 

de problemas físicos, sociais e psicológicos associados com a doença, em pacientes e seus 

familiares. Também em medicina veterinária, foi recentemente demonstrado que esta 

condição exerce um forte e negativo impacto na Qv de ambos, cães afectados e seus donos, 

sendo, no entanto, ainda escassos os dados nesta área. 

Este estudo foi realizado com o objectivo de avaliar o impacto que a DAC tem na Qv dos 

doentes e seus donos, na área metropolitana de Lisboa, estabelecendo correlações com a 

duração da doença, valores de prurido e de relação entre dono e animal. Adicionalmente, foi 

concretizado também com o intuito de entender qual a percepção dos médicos veterinários 

acerca deste tema. Para alcançar os objectivos propostos, foram utilizados dois questionários: 

um já validado, realizado aos donos, e um outro realizado aos clínicos. 

Perante a análise dos dados obtidos concluiu-se que a DAC tem efectivamente um impacto 

negativo na Qv do doente e dos seus donos. Nos proprietários, a Qv, surgiu afectada a nível 

emocional/ alteração de humor, a nível financeiro, em relação a encargos e desgaste 

relacionados com o tratamento, e na perturbação do sono. Já a Qv do animal, foi 

negativamente influenciada pelo prurido. O próprio tratamento é um grande fardo para os 

animais, sendo um aspecto relativo ao qual os donos mostram grande preocupação. Os 

clínicos consideram que existe uma lacuna na compreensão dos aspectos mais importantes 

da DAC e a sua percepção vai de encontro aos restantes resultados, no que diz respeito à 

existência de grande preocupação dos donos com os custos e tempo, envolvidos no cuidado 

do seu animal. 

 

Palavras-chave: dermatite atópica canina, crónica, impacto, qualidade de vida, questionários. 
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Abstrat - Canine atopic dermatitis - impact on patient quality of life and their owners 

 

Canine atopic dermatitis (CAD) is defined as a pruritic, chronic and multifactorial disease which 

is very similar to the disease in man, not only as to the existence of an immune hyperreactivity, 

but also on the type and distribution of the lesions, among others. 

It is known that the incidence of atopic dermatitis (AD) in Man has increased dramatically in 

the last twenty to thirty years. It would not be surprising that a similar increase in the occurrence 

of the disease in dogs also happens. However, it is difficult to know if DA in dogs has increased 

to the same extent that it has in people, yet some authors estimate that 10-15% of all dogs are 

affected nowadays. 

AD is a skin disease recognized by affecting the quality of life (Ql) of affected individuals. In 

people, several studies have shown physical, social and psychological problems associated 

with AD, in patients and their families. Also in veterinary medicine, this disease has recently 

been demonstrated to have a strong impact on Ql of both dogs and owners affected; however 

data in this area is still scarce. 

This study was conducted in order to assess the impact that CAD has in Ql of patients and 

their owners, in the Lisbon metropolitan area, establishing correlations with disease duration, 

pruritus values and relationship between owner and animal. Additionally, it was also made in 

order to understand the perception of veterinarians of the subject. To achieve these objectives, 

two questionnaires were used: one already validated, held to the owners, and another for 

clinicians. 

In view of the data analysis, it was concluded that the CAD actually has a negative impact on 

patients and its owners Ql. The owners appeared affected on the emotional level / mood 

changes, financially, in relation to costs and tear related to treatment, and sleep disturbance. 

The animal Ql was negatively influenced by pruritus. The treatment itself is a big burden for 

the animals, something which owners show great concern. Clinicians consider that there is a 

gap in the understanding of the most important aspects of the DAC and their perception are in 

agreement with the remaining results, with regard to the existence of a major concern for 

owners with the costs and time involved in their pet's care.  

 

 

 

 

Key-words: canine atopic dermatitis, chronic, impact, quality of life, questionnaires. 
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Índice de abreviaturas e símbolos 

 

Ab  Antibiótico 

ACH  Aceponato de hidrocortisona 

AGE  Ácidos gordos essenciais 

CADESI  Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index  

CsA  Ciclosporina oral 

DA  Dermatite atópica 

DAC  Dermatite atópica canina 

DAH  Dermatite atópica humana 

Df  Dermatophagoides farinae 

Dp  Dermatophagoides pteronyssinus 

ERDA  Escala de relação dono-animal 

HEFMV-UL Hospital Escolar da Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade de Lisboa 

HVL  Hospital Veterinário das Laranjeiras 

IgEs  Imunoglobulinas E 

ITAE   Imunoterapia alergénio-específica 

pA  Pergunta de avaliação geral A 

pB  Pergunta de avaliação geral B 

Qv  Qualidade de vida 

QvS  Qualidade de vida relativa à saúde 

SNC  Sistema nervoso central 

TSA  Teste de sensibilidade a antibióticos 

VAS   Visual analogic scale/Escala analógica visual de avaliação do prurido 
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I- Actividades desenvolvidas durante o estágio curricular 

 

1. Hospital e equipa 

 

O estágio curricular teve lugar no Hospital Veterinário das Laranjeiras (HVL), sob a orientação 

do Dr. Luís Cruz, tendo sido iniciado a 16 de Agosto de 2013 e terminado a 16 de Fevereiro 

de 2014, com uma duração total de cerca de 1056 horas. A meu cargo, enquanto aluna 

estagiária, estava o auxílio aos médicos veterinários durante as manhãs (9h – 17h) e tardes 

(13h-21h), assim como no horário de urgência (uma vez por semana das 21h – 9h e fins de 

semana e feriados rotativos das 9h – 21h ou das 21h - 9h). Após o término do estágio, optei 

por continuar a frequentar o HVL, com o objectivo de prolongar a minha pesquisa e recolha 

de dados para o desenvolvimento deste trabalho, assim como alargar os meus conhecimentos 

e experiência clínica. 

O HVL é considerado um hospital veterinário de referência, estando localizado na rua S. 

Tomás de Aquino, 8ºC, em Lisboa, oferecendo ao público um atendimento de 24 horas, 

durante todo o ano. O horário normal de atendimento é de 2ª a 6ªfeira das 9 às 21h, e sábado 

das 10h às 13h. Fora do horário normal, o hospital dispõe de serviço de urgência 24 horas, 

todos os dias, com um médico veterinário de permanência auxiliado por, pelo menos, um 

estagiário. Assim sendo, o HVL oferece aos seus clientes serviços variados, nomeadamente 

nas áreas de medicina interna, cirurgia, exames complementares de diagnóstico, cuidados 

intensivos e internamento. 

O hospital é constituído por dois consultórios, uma sala de tratamentos, três salas de 

internamento, uma zona de laboratório, um bloco operatório, onde se realizam cirurgias e 

endoscopias, com capacidade para duas cirurgias em simultâneo, uma sala de radiologia e 

ecografia, uma biblioteca/escritório, uma cozinha/sala de convívio, zona de lavandaria, e duas 

casas de banho.  

Do corpo docente fazem parte o director clínico Dr. Luís Cruz, os médicos Dra. Ana 

Maldonado, Dra. Carmen Rodrigues, Dr. Francisco Silva, Dra. Márcia João, Dra. Rita 

Rodrigues, Dra. Beatriz Silva, Dra. Mariana Magalhães, contando ainda com a ajuda da 

enfermeira Juliana e auxiliares Sandra, Catarina, Misol, Filipa e Pedro. O hospital recebe ainda 

visitas de outros médicos veterinários especialistas como a Dra. Carolina Monteiro (ecografia), 

Dra. Miriam Vistas (ecografia e ecocardiografia), Dr. Filipe Martinho (Clinica de animais 

exóticos), Dra. Odete Almeida (oftalmologia) e Dr. Rui Elias (acupunctura). 
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2. Actividades desenvolvidas 

 

No decurso do estágio curricular, foi-me permitida a oportunidade de realizar o primeiro 

contacto com as actividades existentes no contexto real do trabalho. 

Deste modo, durante o estágio, foi possível desenvolver e aplicar conhecimentos nas diversas 

áreas da medicina interna dos animais de companhia, desde a participação e assistência em 

consultas, internamento, cuidados intensivos e diferentes métodos de diagnóstico, passando 

pela área de cirurgia, imagiologia, e ainda no auxílio em urgências. 

Durante as consultas, o estagiário deve fazer o acompanhamento e apoio das mesmas, 

quando necessário, e ter uma participação activa nos casos clínicos a que assiste. Sob a 

supervisão do médico veterinário, pude estabelecer contacto com os donos dos animais, 

recolher a história pregressa, fazer o exame de estado geral e outros mais específicos. 

No HVL são realizadas consultas diversificadas como consultas de medicina preventiva/ 

profilática, onde tive a oportunidade de auxiliar o médico veterinário na preparação e 

administração de vacinas. No âmbito da geriatria e das doenças crónicas são efectuadas 

frequentemente consultas de rotina, onde é importante proceder à realização de um exame 

clínico geral bem como de análises sanguíneas gerais: hemograma e perfil bioquímico. Nestas 

consultas, é aferido em que ponto se situa o animal e se existe no momento sintomatologia 

presente ou não. Posteriormente, são realizados exames complementares de acordo com a 

doença, e chega-se a uma conclusão acerca da necessidade de adaptação de medicação ou 

de internamento do animal, se necessário. 

Tive ainda a possibilidade de assistir a consultas de diversas áreas: cardiologia, dermatologia, 

endocrinologia, estomatologia/odontologia, gastroenterologia, reprodução, neonatologia, 

nefrologia/urologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, doenças infecciosas e parasitárias, 

doenças ósseas e articulares, pneumologia, neurologia e oncologia. Quando a patologia 

assim o indica, o animal é internado, com participação activa do estagiário no seu 

acompanhamento e tratamento.  

No internamento, o estagiário tem a seu cargo de diversas funções, como monitorização do 

animal e administração de terapêutica conforme a posologia prescrita. Alimentações e 

passeios, bem como gerir os cuidados de higiene durante o período de internamento são 

também funções exercidas pelo estagiário. Na área de internamento pude ainda treinar a 

execução de uma série de procedimentos como colheita de sangue, colocação de cateteres 

endovenosos, realização de testes de diagnóstico rápido, algaliações, execução de pensos, 

remoção de pontos, raspagens cutâneas, colheita de amostras para citologia de ouvido, entre 

outros procedimentos. 
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Ao fazer turnos nocturnos e fins-de-semana, pude ainda dar assistência às diferentes 

urgências que decorriam durante esse horário, podendo assim aprender e adaptar-me a agir 

de forma rápida e eficiente nas situações que assim o exigem. 

No que diz respeito a meios complementares de diagnóstico, o hospital dispõe de um vasto 

leque, que torna possível efectuar a melhor abordagem ao diagnóstico de um doente. Os 

vários meios disponíveis no HVL, em que a aluna estagiária teve a possibilidade de auxiliar, 

são: análises sanguíneas gerais (hemograma e perfil bioquímico), provas de coagulação, 

esfregaços sanguíneos, citologias, estudo da urina (densidade, análise de sedimento, tiras de 

urina), electrocardiograma, medição de pressão arterial, radiografia, ecografia (ecografia 

abdominal e ecocardiografia). Nestes últimos meios de diagnóstico, dentro da área de 

imagiologia, foi-me proporcionado o aprofundamento de conhecimentos relativamente ao 

posicionamento dos animais, constantes radiográficas adequadas a cada compartimento 

anatómico, interpretação das radiografias tendo em conta a espécie e raça avaliadas. Tive a 

oportunidade de assistir à realização de ecocardiografias, ecografias abdominais e punções 

aspirativas ecoguiadas, durante as quais adquiri conhecimentos relativamente à interpretação 

da imagem ecográfica, colocação da sonda e aparência normal de cada órgão. 

 Em cooperação com o centro de imagiologia, o HVL tem ainda ao seu dispor a realização de 

Tomografia axial computorizada e ressonância magnética e, em cooperação com diversos 

laboratórios, a realização de outras análises sanguíneas mais específicas, análises de urina 

(urina tipo II e urocultura), cultura de uma amostra e teste de sensibilidade a antibióticos (TSA) 

e análise histopatológica. 

Na área de cirurgia, desempenhei funções de preparação da sala de cirurgia, tendo em 

atenção o tipo de cirurgia a realizar e o tamanho do animal, preparação pré-cirúrgica do doente 

(colocação de cateter, análises sanguíneas pré-cirúrgicas, monitorização, administração de 

pré-medicação, tricotomia e desinfecção da zona cirúrgica), indução anestésica, entubação 

do animal, monitorização do mesmo (monitorização dos sinais vitais como o ritmo cardíaco, 

frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigénio, capnografia e pressão 

arterial) e monitorização anestésica durante a cirurgia. Enquanto estagiária, monitorizei ainda 

a recuperação anestésica dos animais certificando-me de que tudo decorria de acordo com o 

normal no restante período pós-cirúrgico. Nesta área tive a oportunidade de ajudar em 

pequenos procedimentos, e ainda de efectuar na totalidade a orquiectomia de gatos. 

Tive ainda a oportunidade de assistir e ajudar na realização de alguns procedimentos 

específicos tais como hemodiálise e endoscopia.  

O HVL é um centro especializado em endoscopias, realizando exames e técnicas terapêuticas 

endoscópicas. Colaborei assim na execução de vídeo-otoscopias, rinoscopias, 
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laringoscopias, traqueo-broncoscopias, esofagoscopias, gastroscopias para remoção de 

corpos estranhos, colonoscopias e cistoscopias.  

As actividades que desenvolvi ao longo do estágio curricular foram devidamente 

acompanhadas e supervisionadas pelos médicos veterinários do hospital, o que me 

possibilitou uma melhor aprendizagem e aperfeiçoamento dos meus conhecimentos e acções. 
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II- Dermatite atópica canina e o seu impacto na qualidade de vida 

 

1. Introdução 

 

A dermatite atópica (DA) é uma doença dermatológica do Homem e do Cão, crónica ou 

recidivante, que é conhecida por afectar a qualidade de vida (Qv) dos indivíduos afectados 

(Favrot, Linek, Mueller & Zini, 2010). 

As técnicas utilizadas para medir a QV são baseadas em questionários (Finlay, 1997). O 

impacto multifacetado das doenças dermatológicas na vida do cão afectado e dos seus 

proprietários tem sido, até muito recentemente, negligenciado. Medidas de avaliação da Qv, 

relacionadas com a saúde, incluindo específicas de dermatologia, têm sido desenvolvidas em 

medicina humana, a fim de fornecer dados quantitativos padronizados e, juntamente com 

medidas objectivas de gravidade, ajudarem a fornecer uma abordagem ampla para a gestão 

das doenças (Noli, Colombo et al., 2011).   

A Qv em humanos, foi definida pela Organização de Saúde Mundial como a percepção da 

posição do indivíduo na vida, no contexto dos sistemas de cultura e valores em que ele vive 

e em relação aos seus objectivos, expectativas e preocupações, ao passo que a “qualidade 

de vida relativa à saúde” (QvS) tem sido definida como a percepção subjectiva do indivíduo 

em relação ao impacto do seu estado de saúde, incluindo doença e tratamento, no 

funcionamento físico, psicológico e social (Favrot, Linek et al., 2010, citando Leidi, Revicki & 

Geneste, 1999). 

Há também uma preocupação crescente com a Qv em medicina veterinária. Com o quebrar 

de barreiras médicas e avanços na tecnologia, os veterinários de animais de companhia têm 

acesso a cada vez mais opções de tratamento, e assim sendo, as técnicas de tratamento 

avançadas podem prolongar cada vez mais a vida do animal, mas, contrariamente, podem 

também afectar a sua Qv (Wojciechowska & Hewson, 2005). No entanto, apesar da 

observação comum de que o prurido e a dor associados às doenças de pele podem prejudicar 

gravemente a Qv dos animais afectados (Noli, Minafó et al., 2011), existem apenas quatro 

estudos1 que avaliaram a Qv nos cães atingidos por doenças cutâneas. Um deles foi o único 

realizado especificamente para avaliar o impacto que a dermatite atópica canina (DAC) 

                                                
1 Num destes estudos, realizado por Yazbek e Fantoni (2005), os cães representavam um grupo de controlo, na avaliação da 

Qv em cães com dor secundária a cancro. O estudo de Linek e Favrot (2010) é específico para cães com DAC e seus donos, e 
foi o único a medir o impacto que a doença tem na Qv dos animais e seus donos. A primeira parte do estudo realizado por Noli, 
Minafó et al. (2011) avaliou a Qv de cães atópicos e seus donos, e serviu de base para a segunda parte por Noli, Colombo et al. 
(2011), que estimou a Qv em cães atingidos por doenças dermatológicas pruríticas e não pruríticas no geral, e em cães atópicos, 
antes e depois de terapêutica. O quarto estudo, efectuado por Cosgrove et al. (2015), avaliou a Qv de cães atópicos ou com 
dermatite alérgica associada a prurido, durante a utilização a longo termo, da especialidade terapêutica oclacitinib. 
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exercia na vida dos doentes e seus donos (Linek & Favrot, 2010). Outro utilizou numa primeira 

parte animais com DAC, mas como base para desenvolver e validar um segundo questionário 

de apreciação de Qv para doenças dermatológicas em geral, e também para aferir, pela 

primeira vez, a Qv em cães com DAC, antes e depois de terapêutica (Noli, Minafó et al., 2011; 

Noli, Colombo et al., 2011). Recentemente, foi ainda realizado um estudo, em que se aferiu a 

Qv de cães com dermatite alérgica associada ao prurido e cães atópicos, na avaliação da 

eficácia e segurança do oclacitinib a longo termo (Cosgrove et al., 2015). 

Várias definições de Qv dos animais têm sido propostas. Segundo Wojciechowska e Hewson 

(2005), em 2003 McMilan propôs que a Qv dos animais é uma equilíbrio entre sentimentos 

agradáveis e desagradáveis, enquanto em 1997 Clark et al. descreveu a Qv em animais como 

sendo uma combinação do estado físico e mental de um indivíduo que é determinado pelas 

motivações, percepções, sentimentos e respostas psicológicas e físicas sob determinadas 

circunstâncias. Outra definição para Qv, é a adaptada por Marinelli e seus colaboradores 

(2006), que usam, segundo eles, um termo mais abrangente, que considera todos os aspectos 

do bem-estar animal desde a prevenção do mau trato até à melhoria das condições de vida. 

Alguns dos desafios na avaliação da Qv dos animais de estimação são similares àqueles na 

avaliação da Qv das pessoas com limitações comunicativas e cognitivas que não podem 

fornecer auto-relatos como, por exemplo, pessoas com graves dificuldades mentais, recém-

nascidos e crianças. Nos dois casos, dependência, falta de linguagem receptiva ou 

expressiva, e diferenças na cognição e consciência são considerações importantes 

(Wojciechowska & Hewson, 2005). Assim sendo, no acesso à Qv existe a necessidade de 

recorrer a terceiros, quer, por exemplo, no caso das crianças em medicina humana, quer dos 

animais de estimação em medicina veterinária, recorrendo-se no primeiro caso, por norma, 

aos pais e no segundo aos donos dos animais.  

Adicionalmente, o grau de relacionamento entre o dono e o seu animal de estimação pode 

também influenciar esta avaliação (Favrot, Linek et al., 2010). 

A Qv em dermatologia humana é medida para fins clínicos, de investigação, de auditoria e 

ainda políticos e financeiros (Finlay, 1997). Os clínicos utilizam uma visão intuitiva de quanto 

a doença dermatológica está a afectar os seus pacientes quando tomam decisões de gestão, 

mas os pacientes podem avaliar a Qv de forma diferente dos seus médicos (Finlay, 1997, 

citando Slevin et al., 1988). Quando existem dados que permitem a interpretação dos 

resultados, uma medição mais precisa daquele parêmetro pode ser útil na orientação de 

decisões de gestão, por exemplo em casos onde terapia dispendiosa ou potencialmente mal 

tolerada está a ser iniciada. A avaliação da  Qv é normalmente bem-vinda pelos pacientes 

que desejam expressar as suas preocupações (Finlay, 1997). 
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É importante ainda salientar que, as doenças dermatológicas não têm apenas um importante 

impacto na vida dos pacientes, mas podem também afectar a vida das pessoas da mesma 

família, às vezes mais do que a dos próprios doentes (Noli, Minafó et al., 2011). Também os 

donos podem experienciar um grande impacto nas suas vidas devido á doença de pele dos 

seus animais, incluindo grande exaustão física, cansaço mental, problemas sociais, 

desentendimentos familiares e significativos custos financeiros (Noli, Minafó et al., 2011).  

No Homem, tem sido provado que a DA tem potencial para profundos e abrangentes efeitos, 

sobre todos os aspectos da vida das crianças e das suas famílias, especialmente nos casos 

de doença grave. A disciplina envolvente da QvS, apesar de ainda no seu início, permitiu a 

exploração destes efeitos em maior detalhe e demonstrou os problemas físicos, sociais e 

psicológicos associados com a DA (Lewis-Jones, 2006). 

Em medicina veterinária, esta doença foi recentemente demonstrada como tendo um forte 

impacto na Qv de ambos, cães afectados e seus donos (Linek & Favrot, 2010; Noli, Minafó et 

al., 2011). Tendo em conta as suas características como doença crónica e recorrente e ainda 

a sua crescente prevalência, a DAC é hoje em dia, provavelmente, uma das mais importantes 

doenças de pele crónicas em cães (Olivry & Bizikova, 2013). 

Assim sendo, informação acerca da Qv representa uma ferramenta objectiva e precisa de 

medição, que pode ser útil juntamente com medidas de avaliação clínica, para orientar 

escolhas terapêuticas, especialmente quando tratamentos caros ou menos bem-tolerados são 

propostos (Noli, Minafó et al., 2011). 
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2. Dermatite atópica canina  

2.1 A doença 

 

A DAC é definida como sendo uma doença cutânea pruriginosa, crónica e recorrente, do foro 

alérgico e inflamatório, caracterizada por uma predisposição genética para o desenvolvimento 

de uma reacção de hipersensibilidade tipo I, por norma envolvendo imunoglobulinas E (IgEs), 

mais comumente dirigida contra alergénios ambientais (Rosser, 1999; Halliwel, 2006; Marsella 

& Samuelson, 2009; Jasmin, 2011; Lauber et al., 2012). A DAC é uma doença multifactorial 

(Nuttal, 2008), sendo muito semelhante à doença no homem, não só quanto à presença de 

uma hiperreactividade imunológica, mas também quanto ao tipo e à distribuição das lesões, 

alterações da barreira cutânea e facilidade em surgirem complicações infecciosas, 

nomeadamente por Staphylococcus (Lourenço-Martins, Peleteiro, Correia & Morais-Almeida, 

2010). 

A patogenia da DAC é complexa e ainda não se encontra completamente compreendida. No 

entanto, actualmente sabe-se que a via transcutânea é a principal via de penetração dos 

alergénios no organismo do animal (Olivry & Hill, 2001). Os sintomas que afectam os cães 

atópicos estão relacionados com uma disfunção hereditária do sistema imunitário e com 

defeitos na barreira cutânea que, entre outras acções, facilitam o acesso aos alergénios 

(Marsella & Samuelson 2009; Jasmin, 2011; Marsella, Olivry & Carlotti, 2011), e ainda com 

vários tipos de mediadores e células inflamatórias. Segundo Hill e Olivry (2001), as células 

inflamatórias que parecem ter uma maior importância na patogenia da DAC são células de 

Langerhans, células dendríticas, linfócitos, mastócitos e granulócitos (neutrófilos e 

eosinófilos). No que diz respeito aos mediadores inflamatórios, vários têm sido referidos como 

tendo um papel importante, no entanto, até hoje não se encontra definido qual é o mediador 

clinicamente mais relevante, responsável pelos sinais clínicos da DAC (Marsella & Olivry, 

2001; Olivry et al., 2010). 

Sendo a DAC uma doença multifactorial, existem diversos factores envolvidos. Entre eles, 

estão os intrínsecos, ou seja, os inerentes ao animal, e ainda os extrínsecos. Nos primeiros 

englobam-se a resposta imunitária, a predisposição genética e a barreira cutânea defeituosa, 

já referidos anteriormente, e ainda a raça e a idade. No que respeita aos factores extrínsecos, 

os principais são: a sazonalidade, os alergénios ambientais e os alergénios alimentares. 

Diversas especulações persistem sobre a predisposição genética e heritabilidade da DA, tanto 

na bibliografia humana como na veterinária. No entanto, hoje em dia, não existem dúvidas de 

que factores genéticos estão envolvidos no desenvolvimento da doença e que certas 

sensibilidades podem ser transmitidas de geração em geração (Sousa & Marsella, 2001; 
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Colin, 2010). Um estudo com cães guia (principalmente Labradores retrievers e golden 

retrievers) mostrou que 50% do risco de desenvolver DAC estará determinado pelo genótipo 

de um indivíduo e que esse risco aumenta se os dois progenitores forem atópicos (Bisikova, 

Pucheu-Haston et al., 2015 citando Shaw et al., 2004). Segundo Kwochka (1993), a 

predisposição genética é provavelmente multi-alélica, uma vez que estudos envolvendo 

gerações de cães atópicos ou cães sensibilizados artificialmente, mostraram que a resposta 

alergénio-específica das IgEs, a concentração total de IgEs e a expressão clínica da DAC 

dependem de diferentes genes.  

Deve-se ter em conta que a predisposição genética tem que ser vista em perspectiva, já que 

as raças mais fortemente afectadas podem variar de continente para continente, e dentro do 

mesmo continente, de região para região e ainda ao longo do tempo (Griffin & DeBoer, 2001; 

Prélaud, 2007; Colin, 2010; Jaeger et al., 2010; Wilhem, Kovalik & Favrot, 2010). Assim sendo, 

as raças documentadas, com predisposição para a DAC são: Terrier de Boston, Boxer, Cairn 

Terrier, Shar pei, Cocker Spaniel Inglês, Dálmata, Bouledogue Inglês, Setter Inglês, Setter 

Irlandês, Retriever do Labrador, Fox Terrier, Galgo, Lhasa Apso, Schnauzer miniatura,Terrier 

Escocês, Pug, Sealyham Terrier, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier, Pastor 

Alemão, Golden Retriever, Bull Terrier, Chow Chow, Bouledogue Francês, Caniche, Cavalier 

King Charles Spaniel, Shih Tzu, American Staffordshire Terrier, Jack Russel Terrier (Griffin & 

DeBoer, 2001; Prélaud, 2005; Jaeger et al., 2010) e ainda o Cão da Serra da Estrela, uma 

raça portuguesa (Lourenço-Martins, 2010. As mais comuns, no entanto, são: West Highland 

White Terrier, Retriever do Labrador, Golden Retriever, Boxer, Bouledogue Francês, Pastor 

Alemão e Cocker Spaniel Inglês (Bisikova, Santoro et al., 2015). Prélaud (2007) faz referência 

a animais que nunca demonstraram DAC, como o Doberman, e o Pinscher miniatura nos 

Estados Unidos e Europa Ocidental. 

A idade é um factor muito importante a ter em conta, uma vez que esta doença, tal como nos 

humanos, afecta indivíduos muito jovens. Na população humana, 60% dos indivíduos 

afectados manifestam o início da doença no primeiro ano de vida e 85% dentro dos primeiros 

5 anos (Emerson, Williams & Allen, 2001). No que diz respeito aos animais, um estudo 

demonstrou que em 78% dos casos, o aparecimento dos sinais clínicos acontece antes dos 3 

anos (Favrot, Steffan, Seewald & Picco, 2010), sendo que algumas raças, como o Bouledogue 

Francês, Shar pei e West Highland White Terrier, são frequentemente mais precoces 

(Prélaud, 2007; Wilhem et al., 2010).  

Relativamente à informação sobre uma possível predisposição sexual, os dados mais 

recentes sugerem a sua inexistência (Wilhem et al., 2010). 

Acerca da sazonalidade, existe uma concordância geral que os sinais clínicos iniciais da DAC 

podem ser sazonais ou não dependendo dos alergénios envolvidos. A percentagem de cães 
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que exibem sinais sazonais varia entre 15% a 60% (Bizikova, Santoro et al., 2015). Há 

também um consenso de que a maioria dos canídeos com DAC eventualmente vai exibir 

sinais não sazonais (Griffin & DeBoer, 2001), e que aproximadamente 80% dos cães com a 

doença sazonal são sintomáticos desde a Primavera para ao Outono, com os restantes 20% 

a exibirem sinais no Inverno (Griffin & DeBoer, 2001, citando Scott, 1981). Há ainda registo 

de que cachorros nascidos durante a época mais propensa a alergias, que sejam expostos 

aos pólenes nos primeiros meses de vida, têm um risco mais elevado de desenvolver a 

doença (Van-Stee,1983). 

Vários alergénios ambientais têm sido apontados como intervenientes na patogénese da DAC 

(Hill & DeBoer, 2001). Estes incluem ácaros do pó, ácaros do armazenamento, pólenes, 

fungos, insectos como as baratas e produtos de descamação de humanos ou animais. A 

maioria dos casos de DAC resulta de hipersensibilidade aos ácaros do pó, o que leva a uma 

dermatite não sazonal, embora a gravidade dos sinais possa variar de acordo com as 

mudanças na carga alergénica ambiental (Jasmin, 2011). Assim sendo, em todo o mundo, os 

principais alergénios envolvidos na DAC são os ácaros, especialmente Dermatophagoides 

farinae (Df), e em menor grau o Dermatophagoides pteronyssinus (Dp) (Jasmin, 2011). Em 

Portugal, no trabalho realizado por Lourenço-Martins (2010), 64% dos cães apresentou, pelo 

menos, uma reacção positiva a uma espécie de Dermatophagoides, sendo que neste grupo 

24% se encontravam sensibilizados apenas para Df, e 2% apenas para Dp. 

No que diz respeito aos alergénios alimentares, classicamente, as reacções cutâneas 

adversas a alimentos foram separados da DAC em dermatologia veterinária, mas esta 

separação tem sido frequentemente objecto de debate (Hillier & Griffin, 2001). Actualmente é 

aceite a possibilidade de haver uma componente mediada por alergénios de origem alimentar 

em cães atópicos, e que estes pacientes podem parecer indistinguíveis daqueles em que os 

sintomas são desencadeados por pólenes ou outros factores ambientais (Miller, Griffin & 

Campbell, 2013). 

 

 

2.2 Prevalência e incidência 

 

A DAC é reconhecida como sendo a segunda doença cutânea alérgica mais comum no cão 

(Griffin, 1993; Scott, Miller & Griffin, 1995; Reedy, Miller & Willemse, 1997), a seguir à 

dermatite alérgica à picada da pulga (Prélaud, 2005), e como sendo a doença atópica mais 

frequentemente diagnosticada em cães (Marsella & Olivry, 2003). 

No Homem, a DA é a doença dermatológica inflamatória mais comum na população pediátrica 

nos Estados Unidos da América, afectando cerca de 17% dos pacientes pediátricos (Mancini, 
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Kaulback & Chamlin, 2008), e também no Reino Unido, onde é ainda documentada como 

sendo uma importante causa de morbidade nas crianças (Emerson et al., 2001). Actualmente, 

a doença afecta 10-20% das crianças e 1-3% dos adultos globalmente (Sehra et al., 2008). 

Esta doença tem uma alta incidência no primeiro ano de vida e enquanto pode persistir 

durante a infância, os sintomas geralmente desaparecem na puberdade (Sehra et al., 2008). 

Acredita-se que a prevalência é mais alta em crianças mais novas, sendo que em 60% dos 

indivíduos afectados se inicia no primeiro ano de vida e em 85% nos primeiros 5 anos 

(Emerson et al., 2001). Apesar das estimativas variarem, pensa-se que a DA desaparece em 

60% dos adultos (Carroll, Balkrishnan, Feldman, Fleischer & Manuel, 2005 citando Graham-

Brown, 2001). Emerson et al. (2001, citando Rook,1986) considera que pacientes com DA 

constituem 10-20% de todas as consultas de referência de dermatologia e cerca de 30% das 

consultas dermatológicas de clínica geral. 

Sabe-se que a incidência da DA em humanos tem aumentado drasticamente nos últimos vinte 

a trinta anos (Emerson et al.,2001 citando Williams,1992; Mancini et al., 2008; Sehra et al., 

2008), atraindo a atenção das comunidades de saúde pública, imunologia, alergologia e 

dermatologia (Sehra et al., 2008). Possíveis razões para este aumento podem incluir: o 

aumento da industrialização e da poluição e mudanças no ambiente doméstico, como o facto 

de as casas se tornarem mais isoladas e estanques para efeitos de poupança de energia, 

deteriorando-se a ventilação e aumentando os reservatórios alergénicos, nomeadamente os 

ácaros (Carroll et al., 2005; Lourenço-Martins et al., 2010). 

Apesar da escassez de dados epidemiológicos, não seria de estranhar que um aumento 

similar da ocorrência da doença acontecesse também nos cães, uma vez que muitos dos 

factores associados ao aumento da incidência da DA nas pessoas são também encontrados 

no seu ambiente, tendo em conta que coabitam juntos (Hillier & Griffin, 2001; Lourenço-

Martins et al., 2010). A estes factores, já referidos anteriormente, podem ainda adicionar-se 

outros que podem contribuir para um aumento da DAC como: os cães estarem a passar mais 

tempo em casa, aumentando assim a exposição a alergénios interiores mais comuns como 

os ácaros do pó; a realização generalizada de vacinação aos cachorros que pode contribuir 

para um aumento da produção de IgEs; e a prática de controlo dos parasitas externos e 

internos nos cães ser mais comum por parte dos donos (Hillier & Griffin, 2001). 

No entanto, é difícil saber se a DA nos cães aumentou na mesma medida que nos humanos, 

visto que o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico em dermatologia veterinária pode ter 

aumentado o reconhecimento da doença. Mesmo assim, alguns autores estimam que 10-15% 

de todos os cães estão, hoje em dia, afectados (Marsella & Girolomoni, 2009). 
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2.3 Prurido 

 

O prurido é definido como uma sensação desagradável que leva o animal a coçar, a lamber, 

a morder ou a arranhar a sua própria pele (Ikoma, Rukwied, Ständer & Steinhoff, 2003). É o 

sintoma mais comum em dermatologia canina e está associado com a maioria das 

dermatoses, tanto como sendo a característica inicial da doença (prurido primário), ou como 

complicação de várias condições inicialmente não pruriginosas (seborreia, infecções, alopecia 

não-inflamatória, etc.) (Bruet, Patrick, Roussel, Imparato & Desfontist, 2012). A avaliação do 

prurido é essencial na anamnese dermatológica, quer para o diagnóstico inicial quer para 

monitorizar o tratamento (Hill, Lau & Rybnicek, 2007). 

Na DAC, o sinal mais comum e importante é o prurido (Griffin & DeBoer, 2001; Lourenço-

Martins et al., 2010; Marsella, Sousa, Gonzales & Fadok, 2012; Miller et al., 2013), sendo que 

a sua ausência, tal como no homem, praticamente exclui esta patologia (Lourenço-Martins et 

al., 2010). Tipicamente, um animal atópico, apresenta prurido no focinho, orelhas, 

extremidades e/ou ventre, podendo qualquer uma destas áreas ou combinação delas estar 

envolvidas (Griffin & DeBoer, 2001), sendo que o prurido generalizado está descrito em 40% 

ou mais dos cães com DAC (Marsella & Olivry, 2003). 

A capacidade de desenvolver tratamentos eficazes para o prurido tem sido dificultada pela 

falta de conhecimentos dos mecanismos envolvidos. No entanto, já foi provado que a 

sensação de prurido e de dor são transmitidas por diferentes neurónios (Marsella et al., 2012 

citando Wallengren, 2005). Quanto à origem, o prurido pode iniciar-se perifericamente e ser 

depois transmitido para o Sistema Nervoso Central (SNC), ou pode ter origem no SNC ou na 

medula espinhal (Metz, Grundmann & Ständer, 2011). Os factores mais importantes na 

estimulação periférica dos receptores de prurido são os mediadores libertados pelas células 

residentes na pele, que desencadeiam a sensação prurítica directamente, ligando-se aos 

receptores, ou indirectamente, libertando outras substâncias. Após esta indução do prurido 

na pele, as fibras nervosas especializadas transmitem a sensação até ao SNC (Metz et al., 

2011). Algumas das substâncias mediadoras do prurido são a histamina, os leucotrienos e as 

prostaglandinas.  

A gravidade do prurido tem provado ser um parâmetro difícil de avaliar tanto na dermatologia 

humana como na veterinária, no entanto, a sua avaliação, como já foi referido, é uma 

exigência fundamental, tanto na elaboração de um diagnóstico como na manutenção e ajuste 

de uma terapêutica. Apesar de o prurido ser um parâmetro subjectivo, é sentido pelos 

pacientes humanos ou observado pelos donos dos cães, o que não é possível medir através 

de testes objectivos. Neste sentido, vários métodos para medir o prurido têm sido sugeridos, 

sendo que os essenciais descritos em medicina veterinária consistem em escalas, através 
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das quais os donos tentam quantificar o nível de prurido do seu cão. As principais são escalas: 

numéricas, descritivas graduais de intensidade ou baseadas no comportamento ou visuais 

analógicas (Hill et al., 2007). Hill e seus colaboradores (2007) validaram ainda uma nova 

escala, mais fácil de usar para a maioria dos donos, que combina características da escala 

de gravidade, comportamento e da visual analógica. 

As dermatoses em geral e o prurido em particular têm um impacto negativo na qualidade de 

vida dos cães e, assim sendo, avaliar o prurido, tornou-se um objectivo comum de veterinários 

clínicos e investigadores (Plant, 2007). 

 

2. 3.1 Limiar do prurido 

 

A elaboração do conceito do limiar do prurido é bastante útil para a compreensão do 

desenvolvimento das manifestações clínicas da DAC. Esta teoria estabelece que todos os 

indivíduos têm a capacidade de tolerar até um certo nível de estímulo prurítico sem o 

manifestar, mas quando vários estímulos estão presentes em simultâneo, esse limiar é 

excedido e o animal vai demonstrar prurido. O prurido em si é uma sensação separada e 

relaciona-se com diferentes doenças que podem ocorrer em conjunto com a DAC (Marsella & 

Sousa, 2001). Deste modo, o conceito de limiar do prurido relaciona-se com a presença de 

múltiplos estímulos, que podem contribuir para um nível de prurido individual diferente para 

cada paciente (Marsella & Sousa, 2001). 

Assim sendo, o estabelecimento deste conceito é muito importante na manutenção e 

tratamento de cães com esta doença, dado que, por vezes, a eliminação ou controlo de outros 

estímulos pode permitir ao animal tolerar melhor as agressões, por parte dos alergénios 

ambientais e obter uma melhoria significativa. 
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2.4 Manifestações clínicas 

 

Clinicamente, a DAC é muito similar à dermatite atópica humana (DAH), tanto quanto ao tipo 

como quanto à distribuição das lesões (Marsella & Girolomoni, 2009; Lourenço-Martins et al., 

2010). Conforme foi referido anteriormente, o principal sintoma é o prurido, sendo que a sua 

ausência, como acontece no homem, basicamente exclui esta doença. Pode ser localizado, 

como por exemplo nas otites, ou mais frequentemente ser generalizado (Dethioux, 2006). No 

caso de DAC com prurido generalizado, este localiza-se no focinho, região periocular, 

comissuras labiais (queilite), mento, face côncava dos pavilhões auriculares, regiões flexoras 

e articulares dos membros, região interdigital dorsal e ventral, coxas, axilas, virilhas, abdómen 

e região perianal (Marsella e Olivry 2003; Dethioux, 2006), podendo qualquer uma destas 

áreas ou combinação delas estar envolvidas (Griffin & DeBoer, 2001). Estas zonas 

correspondem também às áreas que apresentam normalmente lesões típicas de DAC (figura 

nº 1), explicadas de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 1 – Representação esquemática do padrão lesional típico de DAC (esquema 

gentilmente cedido pela Professora Doutora Ana Mafalda Lourenço). 
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No que diz respeito à existência de lesões primárias na DAC, o consenso parece ser que, 

alguns cães, não têm lesões primárias visíveis mesmo em zonas pruríticas, e que as lesões 

primárias, se presentes, consistiriam em eritema (Griffin & DeBoer, 2001), como se pode 

observar no exemplo das figuras nº 2 e nº 3.  

 

Figura nº 2 - Bouledogue Francês com DAC, evidenciando eritema intenso no focinho (Original 

da autora). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 3 - Bouledogue Francês com uma distribuição típica das lesões de DAC (Original da 

autora). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Os círculos azuis evidenciam zonas de eritema e alopécia na região axilar. As 

circunferências verdes correspondem a zonas eritematosas e com alteração da coloração do pêlo 

nas extremidades dos membros. 
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As lesões secundárias são comuns. Estas são o reflexo do prurido crónico e traumatismo 

contínuo bem como da inflamação crónica e infecções secundárias concomitantes (Griffin & 

DeBoer, 2001). Uma das alterações secundárias comummente observada é a alteração da 

pigmentação do pêlo, que passa a ter um tom avermelhado (porfirinas), devido à acção da 

saliva do cão quando este se lambe (Nóbrega, 2010). Para além desta, podem observar-se 

escoriações, alopecia auto-induzida, pêlo seco e sem brilho, hiperpigmentação, crostas e 

liquenificação (Marsella & Olivry, 2003). Estas lesões estão presentes principalmente nos 

locais de prurido como o focinho (chanfro, área periocular), orelhas, zona dorsal dos dígitos e 

faces palmares/plantares, face palmar dos carpos e plantar dos tarsos, zonas flexoras dos 

membros, axilas, abdómen, virilhas e face medial dos membros posteriores (Griffin & DeBoer, 

2001). Otite externa ou prurido auricular ocorre em até 86% dos cães, e conjuntivite está 

presente em até 50%, enquanto sinais respiratórios são descritos como incomuns na DAC 

(Marsella & Olivry, 2003). Podem observar-se exemplos das alterações acimas referidas nas 

figuras nº 4, 5, 6, 7, 8, 9, que se seguem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 4 - Extremidade do membro anterior direito de um Bouledogue Francês com DAC, 

evidenciando eritema, tumefacção generalizada, alopécia auto-induzida e alteração de 

pigmentação do pêlo (Original da autora). 
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Figura nº 5 - Eritema, alopécia auto-induzida e liquenificação da zona ventral do pescoço de 

um cão com DAC (Original da autora). 

 

 

 

Figura nº 6 - Lesões cutâneas na região caudal de um cão com DAC (Original da autora). 

 

 

 

Legenda: Os círculos azuis evidenciam zonas de alopécia e eritema na região caudal das coxas. 

O círculo verde mostra uma zona de alopécia na cauda. 
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Figura nº 7 - Face côncava do pavilhão auricular de cão com DAC, evidenciando eritema, 

alguma liquenificação e sinais de infecção (Original da autora). 
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Figura nº 8 - Alterações de DAC na zona periocular (1- imagem original da autora; 2- 

imagem gentilmente cedida pela Professora Doutora Ana Mafalda Lourenço). 

Legenda: Na imagem 1 pode-se observar alteração de pigmentação do pêlo na zona periocular e 

eritema periocular. Na imagem 2 observa-se alopécia periocular, blefarite e congestão. 

2 
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Cães com DAC têm um aumento da colonização por estafilococos e são predispostos a 

infecções bacterianas e por leveduras (dermatite a Malassezia) (figura nº 7) (DeBoer & 

Marsella, 2001; Griffin & DeBoer, 2001), o que pode contribuir para um aumento de 

intensidade do prurido (Lourenço-Martins et al., 2010). Tal como na DAH, factores como o 

stress, aumento da temperatura ou humidade, ou alergénios alimentares, podem agravar o 

quadro de DAC (Lourenço-Martins et al., 2010). 

Numa tentativa de melhor determinar o efeito das intervenções no tratamento da DA em cães, 

investigadores clínicos têm contado com a avaliação subjectiva de vários parâmetros que, 

Figura nº 9 - Lesões secundárias em cão com DAC (Original da autora). 

1 

2 

3 

Legenda: A imagem 1 corresponde às zonas abdominal, virilhas e membros posteriores. Na imagem 

2 encontram-se as zonas do pescoço, esterno e axilas. A imagem 3 corresponde à virilha e membro 

posterior direito. Em todas as imagens são visíveis zonas eritematosas, alopécia auto-induzida, 

liquenificação generalizada e escoriações, sendo estas últimas mais evidentes na imagem 2. 
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normalmente, incluem o prurido e as lesões dermatológicas. Ao longo do tempo, várias 

escalas de gravidade têm sido usadas para classificar a extensão e gravidade das lesões 

cutâneas em estudos clínicos com cães atópicos. Neste sentido, Olivry, Mueller, Nuttall, 

Favrot e Prélaud (2008) recomendaram o uso da terceira versão do Canine Atopic Dermatitis 

Extent and Severity Index (CADESI). O CADESI-03 é um sistema validado de avaliação das 

lesões clínicas (eritema, escoriações, liquenificação e alopécia auto-induzida) em 62 regiões 

anatómicas. As lesões são pontuadas consoante a sua gravidade, de zero (normal) a cinco 

(muito grave), obtendo-se uma pontuação entre 0 (zero) e 1240 (Olivry et al., 2008). 

No entanto, o alto número de localizações anatómicas, tem demonstrado que o CADESI-03 é 

impraticável. Na tentativa de resolver este problema, surgiu o CADESI-04, que avalia três 

tipos de lesões clínicas (eritema, liquenificação e alopécia/ escoriações), numa pontuação de 

zero a três, em 20 localizações anatómicas tipicamente afectadas em cães atópicos. O 

CADESI-04 é mais simples e rápido de usar que a versão anterior, pelo que o Comité 

Internacional sobre as Doenças Alérgicas dos Animais, actualmente, recomenda a utilização 

do CADESI-04, em vez do CADESI-03 para pontuar as lesões cutâneas da DAC (Olivry et al, 

2014).  

 

2.5 Tratamento 

 

A DAC é uma doença complexa, normalmente tratada através de múltiplas terapêuticas, quer 

em simultâneo, quer ao longo do tempo (Dell, Griffin, Thompson & Griffiest, 2012). 

Aproximadamente 80% dos cães com DAC desenvolvem sinais clínicos não sazonais e 

precisam de terapia ao longo da vida (Loewenstein & Mueller, 2009 citando Scott, Miller & 

Griffin, 2001). Assim sendo, é importante entender a segurança a longo termo das 

intervenções terapêuticas para equilibrar eficácia e efeitos adversos, a fim de manter uma boa 

Qv dos animais (Nuttall, Reece & Roberts, 2014).  

No Homem, para o tratamento de DA ser bem-sucedido, este requer uma abordagem 

multidimensional para identificar e eliminar factores de exacerbação, reduzir a inflamação da 

pele e aliviar o prurido (Olivry & Mueller, 2003, citando Leung et al., 1997). O tratamento da 

DAC é também multifacetado e consiste numa combinação de acções que incluem diferentes 

passos, como evitar o contacto com alergénios, utilização de agentes anti-inflamatórios, 

imunoterapia alergénio-específica (ITAE) e terapia antimicrobiana. Usar apenas um destes 

passos está, por norma, associado com falta de sucesso, de modo que os clínicos podem 

optar por combinar os passos terapêuticos em diferentes ordens de acordo com a sua 

percepção da importância relativa que os factores desencadeadores têm no desenvolvimento 
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das lesões da DAC no seu doente canino. A importância e ordem dos passos dependem de 

paciente para paciente (Olivry & Sousa, 2001a). 

A necessidade de tratamento ao longo da vida de um doente atópico torna indispensável o 

envolvimento do dono no plano terapêutico. Assim, a adesão deste ao tratamento 

(compliance) é essencial. Deste modo, faz parte do papel do médico veterinário 

consciencializar os proprietários acerca dos aspectos económicos e técnicos e, do dispêndio 

de tempo que o tratamento da DAC exige. 

 

2.5.1 Consciencialização do proprietário 

 

É essencial que o proprietário de um cão atópico compreenda a doença para que possa 

realizar correctamente o tratamento e deve também ser regularmente motivado. Estes dois 

pontos, treino e motivação, devem ter em conta as expectativas (variáveis no tempo) e 

habilidade de compreensão dos proprietários (Prélaud, 2005). 

Em 2010, um estudo realizado por Linek e Favrot acerca do impacto que a DAC tinha na Qv 

de cães por ela afectados, e na Qv dos seus donos, permitiu concluir que esta doença afecta 

profunda e negativamente a vida dos animais, mas também a vida dos seus proprietários em 

vários sentidos. Muitos donos sentiam-se tristes ao pensar na doença de pele dos seus cães 

e no impacto que esta tinha, relacionado com os custos em si, dificuldades de administração 

dos medicamentos e com os procedimentos que consomem demasiado tempo. Estes factores 

demonstraram-se tópicos de grande preocupação.  

Nas pessoas, uma consciencialização do facto de a DA ser uma doença crónica, dos seus 

factores de exacerbação e opções de tratamento apropriadas, são importantes para ambos, 

pacientes e membros da família (Arkwright et al., 2013). 

Neste sentido, também em medicina veterinária, especialmente nas formas graves da DAC, 

é necessário esclarecer o facto de a doença ser crónica e incurável. Todas as possíveis 

causas da DAC devem ser explicadas, mesmo que tal explicação possa ser, por vezes, 

demasiado complicada à primeira vista. Pode ajudar apresentar um documento em que 

insistamos em pontos-chave que expliquem factores que podem impulsionar o aparecimento 

da DAC (Prélaud, 2005). 

No Homem, as intervenções educacionais devem ser fornecidas por pessoal adequadamente 

formado e precisam de reforços regulares. Os médicos devem fornecer informação geral e 

também recomendações detalhadas sobre os cuidados com a pele (Arkwright et al., 2013). 
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Também o proprietário de um cão atópico precisa saber aplicar correctamente os tratamentos. 

Deste modo, é útil fazer uma demonstração e, em seguida, não hesitar em solicitar ao 

proprietário que mostre ou explique em detalhe a sua execução (Prélaud, 2005). 

Uma vez definidas as prioridades da primeira fase de tratamento, uma visita passadas 2-3 

semanas é essencial para avaliar, adequadamente, a eficácia em si. Esta torna-se, por vezes, 

a oportunidade de explicar uma nova fase do tratamento (Prélaud, 2005). 

Os médicos, frequentemente, têm pouco tempo para educar os seus pacientes e os seus 

familiares acerca da correcta aplicação dos tratamentos e isto resulta em falhas do tratamento 

e, adversamente, afecta a adesão à terapêutica (compliance) (Arkwright et al., 2013). 

Assim sendo, é necessário incentivar o proprietário a fazer perguntas, falando sobre os 

aspectos do tratamento que são essenciais. É importante responder sempre a todas as 

questões e preocupações dos donos, e não os responsabilizar pelos resultados do tratamento 

(Prélaud, 2005). 

 É ainda essencial para lidar com uma doença como a DAC, complexa e variada na sua 

manutenção terapêutica, proceder por etapas simples e claras para que o proprietário do 

animal permaneça motivado e possa aprender os vários aspectos do tratamento (Prélaud, 

2005). 

 

2.5.2 Tratamento etiológico e tratamento sintomático 

 

A abordagem desta doença divide-se essencialmente em duas modalidades: o tratamento 

etiológico (evicção alergénica e imunoterapia alergénio-específica (ITAE)) e o tratamento 

sintomático. 

Como parte do tratamento etiológico, seria lógico reconhecer que, um dos primeiros passos 

no maneio da DAC, seria a eliminação ambiental dos alergénios ou evitar que o animal tenha 

contacto com esses alergénios. Infelizmente, os benefícios deste conceito teórico ainda não 

foram claramente avaliados, sendo que para alergénios como pólenes e bolores, este conceito 

é quase impossível de pôr em prática. Quando os cães se encontram sensibilizados por 

Dermatophagoides, algumas medidas podem ser tomadas, como o uso de camas que são 

impermeáveis a estes alergénios. Quando a eliminação dos alergénios se mostra impossível, 

pode-se tentar reduzir o seu contacto prolongado com a pele do cão, evitando por exemplo o 

contacto deste com relva ou através de banhos frequentes com champôs (Olivry & Sousa, 

2001a). 

No que diz respeito à ITAE, esta é apenas apropriada em animais com sensibilidades 

identificadas (Nuttall, 2008). Envolve a administração gradual de quantidades crescentes de 
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alergénio por via subcutânea, com o objectivo de ir diminuindo a sensibilidade aos mesmos, 

induzindo uma tolerância imunitária e melhorando os sintomas associados à subsequente 

exposição (Griffin & Hillier, 2001; Prélaud, 2005; Nuttall, 2008). Quando a terapia sintomática 

anti-inflamatória é ineficaz, associada a efeitos adversos inaceitáveis ou potencialmente 

inaceitáveis, ou é impraticável mantê-la por um longo período de tempo, a ITAE é indicada 

(Olivry et al., 2010). Uma vez que o início dos benefícios clínicos pode não aparecer durante 

meses, esta deve ser continuada pelo menos durante um ano para se avaliar correctamente 

a sua eficácia (Olivry et al., 2010). Durante este período, a terapêutica anti-inflamatória pode 

ser administrada temporariamente, conforme necessário para manter uma boa Qv (Olivry et 

al., 2010). A percentagem de animais definitivamente curados é da ordem dos 10 a 20% aos 

9-18 meses e 50 a 85% dos animais mostram melhorias significativas ao fim desse período 

(Prélaud, 2005). 

Os fármacos que se incluem no tratamento sintomático no controlo da DAC são: 

glucocorticóides orais e tópicos, ciclosporina oral (CsA), anti-histaminicos, antibioterapia oral 

e tópica, ácidos gordos essenciais (AGE), antifúngicos orais e tópicos, tacrólimus, e mais 

recentemente, o oclacitinib. A fitoterapia chinesa (Phytopica®), utilizada anteriormente 

principalmente na tentativa de diminuir a dose de glucocorticóides aquando da utilização 

destes a longo prazo, foi recentemente provada como não exercendo diferença significativa 

em termos de efeitos e tempo de tratamento, em comparação com um grupo placebo 

(Schmidt, McEwan, Volk, Morrell & Nuttall, 2010).  

Os glucocorticóides têm sido os fármacos mais frequentemente prescritos no tratamento da 

DAC (Olivry & Sousa, 2001b). Os glucocorticóides tópicos são mais indicados para lesões 

localizadas e durante curtos períodos de tempo, uma vez que o seu uso a longo termo pode 

estar associado a atrofia cutânea, comedões e quistos foliculares superficiais (Olivry et al., 

2010). Em 2013, Olivry e Bizikova realizaram uma revisão sistemática de estudos acerca da 

prevenção e tratamento da DAC, na qual confirmaram a eficácia das formulações tópicas de 

glucocorticóides, com existência de forte evidência para o aceponato de hidrocortisona (ACH) 

sob a forma de spray a 0,0584% (Cortavance®). Na realidade, A.Lourenço muito 

recentemente referiu que a utilização do ACH spray, administrado em dois dias consecutivos 

todas as semanas, é efectivo e bem tolerado no maneio proactivo da DAC (comunicação 

pessoal, artigo submetido). Se os sinais são demasiado extensos ou graves para serem 

controlados com as formulações tópicas, glucocorticóides orais podem ser necessários. Se 

os sinais clínicos forem muito graves ou não melhorarem rapidamente, pode ser necessário 

manter alguns cães numa longa duração, a baixa dose e frequência de administração que 

controle os sinais clínicos. Durante este tempo prolongado, a monitorização médica regular é 

essencial para que seja possível identificar o início precoce de efeitos adversos e infecções 



 

25 
 
 

 

(Prélaud, 2005; Olivry et al., 2010). Múltiplos estudos têm mostrado a eficácia constante, com 

menos e mais previsíveis efeitos adversos dos glucocorticóides orais prednisona, 

prednisolona e metilprednisolona, com uma dose inicial de 0,5 mg/kg uma a duas vezes por 

dia, a ser ajustada conforme necessário (Olivry & Bizikova, 2013). 

O benefício clínico da CsA no tratamento da DA em pessoas foi documentado primeiro em 

1987 (Steffan, Favrot & Mueller, 2006 citando Van Joost, Stolz & Heule, 1987.) Em 2003, 

ficaram disponíveis cápsulas orais de ciclosporina (Atopica®, Novartis) para uso em medicina 

veterinária, no tratamento da DAC (Archer et al., 2014). Este fármaco está indicado para a 

manutenção da DAC crónica, mas não para o tratamento das crises agudas, uma vez que, 

depois de se começar a sua administração, o benefício clinico satisfatório não deve ser 

esperado antes das 4 a 6 semanas de tratamento. Consequentemente, a resposta a este 

fármaco não deve ser avaliada, nem ajustes devem ser feitos, pelo menos até após um mês 

da terapêutica ter sido iniciada (Olivry et al., 2010). A CsA é bem tolerada pela maioria dos 

cães sendo os sinais mais frequentes anorexia transitória e sinais gastrointestinais (Nuttal, 

2008; Nuttall et al 2014). Existe forte evidência acerca da segurança e eficácia do seu uso a 

uma dose inicial de 5 mg/kg, na redução das lesões e do prurido de cães com DA (Steffan et 

al., 2006; Olivry & Bizikova, 2013). 

Os anti-histamínicos são frequentemente recomendados por veterinários dermatologistas 

para o tratamento sintomático do prurido associado à DAC, talvez devido ao seu moderado 

sucesso em alguns pacientes humanos com DA. O efeito benéfico dos anti-histamínicos, se 

existente, ocorre entre os primeiros 7-14 dias de tratamento (DeBoer & Griffin, 2001). A acção 

sedativa destes fármacos pode ser, em parte, responsável pela melhoria clínica (DeBoer & 

Griffin, 2001). Como tal, podemos aproveitar esta actividade em casos de prurido nocturno 

significativo (Prélaud, 2005). Deve-se, no entanto, ressalvar que não existem evidências 

conclusivas da sua eficácia no tratamento activo da DA em cães (Olivry et al., 2010). 

No Homem, estudos têm demonstrado que o tacrólimus é seguro e não aumenta a incidência 

de infecções secundárias (Marsella, Nicklin, Saglio & Lopez, 2004 citando Fleischer et al., 

2002). O tacrólimus em solução tópica é seguro, bem tolerado e diminui significativamente a 

gravidade dos sinais clínicos em cães com DA, sendo as melhorias clinicas mais pronunciadas 

em cães com lesões localizadas de DAC (Marsella et al., 2004). 

Os AGE têm sido propostos para o tratamento da DAC desde 1987 (Olivry, Marsella & Hillier, 

2001). O seu benefício, se existente, não será visível antes dos dois meses de suplementação. 

Como o seu modo de acção requer a sua incorporação nas membranas das células, fenómeno 

que necessita de várias semanas de tratamento, é improvável que o seu uso resulte numa 

melhoria em crises agudas de DAC (Olivry et al., 2010).  
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Estudos recentes mostraram que citoquinas pruritogénicas exercem grande estímulo no 

comportamento prurítico do cão (Gonzales et al., 2013). Neste sentido, o oclacitinib surgiu, 

como uma nova terapia alvo que inibe, selectivamente, ligações envolvidas no prurido e 

inflamação associadas às alergias (Cosgrove et al., 2015 citando Fleck et al., 2012). Esta nova 

forma terapêutica é bem tolerada quando administrada como dose única de 0,4 mg/kg, 

resultando numa significante redução do prurido em apenas 1 hora depois da administração 

(Cosgrove et al., 2013). Um estudo actual concluiu que, de facto, a utilização do oclacitinib é 

segura e eficaz a longo termo e que resulta numa melhoria da Qv dos pacientes com DAC 

(Cosgrove et al., 2015). 

Em suma, nem todas as intervenções vão ser indicadas para todos os pacientes; os fármacos 

não vão ser igualmente eficazes, ou tolerados por todos os cães. Os veterinários devem ao 

mesmo tempo, seguir as preferências dos donos, o que inclui o custo e facilidade de 

administração das várias intervenções e, por último, ter em conta a Qv de cada paciente 

(Olivry et al., 2010). 

 

2.5.3 Tratamento de crises agudas de DAC e tratamento de DAC crónica 

 

Depois de realizarem uma revisão sistemática de diversos estudos sobre a terapêutica da 

DAC, Olivry e os seus colaboradores (2010) optaram por fazer a separação em tratamento 

das crises agudas de DAC e tratamento de DAC crónica, como se mostra na tabela nº 1. 
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Tabela nº 1 - Abordagem terapêutica da DAC (Segundo Olivry et al., 2010). 

Tratamento de crises agudas de DAC 

1 – Identificação e evicção alergénica 

 Identificar e eliminar, sempre que possível, os alergénios responsáveis pela crise de DAC 

(pulgas, alergénios alimentares e ambientais). 

 Considerar o tratamento com antibiótico (Ab) caso existam sinais de infecção ou colonização 

bacteriana ou fúngica da pele e/ou ouvidos. 

2 - Optimização da higiene e condição da pele e do pêlo 

 Banhos com champôs não irritantes. 

 3 - Redução do prurido e das lesões cutâneas com agentes farmacológicos 

 Tratamento com glucocorticóides tópicos, principalmente para lesões localizadas, conforme 

necessário para controlar os sinais clínicos. 

 Tratamento com glucocorticóides orais, especialmente para lesões generalizadas ou graves, 

conforme o necessário para controlar os sinais clínicos. 

Tratamento de DAC crónica 

1 – Identificação e evicção alergénica 

 Realização de dietas de eliminação, seguidas de teste de provocação em cães com sinais não 

sazonais. 

 Implementação de um regime de controlo de pulgas eficaz, em áreas onde estas são 
endémicas. 

 Realização de testes intradérmicos ou testes serológicos, de modo a identificar os alergénios 

agravantes da DAC. 

 Possível implementação de medidas de controlo de ácaros do pó da casa, se relevantes e 

exequíveis. 

 Considerar o tratamento com Ab caso existam sinais de infecção ou colonização bacteriana ou 

fúngica da pele e/ou ouvidos. 

2 - Optimização da higiene e condição da pele e do pêlo 

 Banhos com champôs não irritantes ou champô antiseborreico/ antimicrobiano, conforme as 

lesões cutâneas observadas. 

 Suplementação alimentar com AGE. 

3 - Redução do prurido e das lesões cutâneas com agentes farmacológicos 

 Tratamento com glucocorticóides tópicos ou tacrólimus, principalmente para lesões localizadas, 

conforme necessário para controlar os sinais clínicos. 
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 Tratamento com glucocorticóides orais, CsA ou interferão subcutâneo, especialmente para lesões 

generalizadas ou graves, conforme o necessário para controlar os sinais clínicos.  

 Utilização de opções terapêuticas como os AGE, a fitoterapia chinesa (Phytopica)* ou os anti-

histamínicos, caso os glucocorticóides estejam a ser utilizados como terapia continuada, para que 

se possa reduzir a necessidade destes últimos. 

4- Implementação de estratégias para prevenir a recorrência dos sinais 

 Evitar factores agravantes. 

 Considerar terapêuticas preventivas, se exequíveis e relevantes. 

 Implementar ITAE, se exequível. Esta pode ser associada com todas as opções de tratamentos 

referidas, na tentativa de fornecer uma melhoria prolongada. 

Legenda: *Actualmente já foi provado que a fitoterapia chinesa (Phytopica®) não traz benefícios 

clínicos em termos de efeitos e redução de tempo no tratamento. 
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3. Impacto da dermatite atópica canina 

 

A DA é uma doença dermatológica crónica ou recidivante, do Homem e do Cão, que influência 

negativamente a Qv dos indivíduos afectados (Linek & Favrot, 2010). 

O impacto da doença em crianças afectadas e nos seus pais tem sido extensivamente 

estudado (Linek & Favrot, 2010). O stress associado com o cuidar de uma criança com DA 

pode ser agravado por padrões de sono perturbado, e as consequências da natureza prurítica 

desta doença, levam a problemas acentuados, quer nas crianças quer nos pais, como 

exaustão física e mental, alterações de humor, falta de concentração na escola ou no trabalho, 

bem como aumento da morbidade em ambos (Su, Kemp, Varigos & Nolan, 1997). Assim 

sendo, concomitante ao impacto da doença no paciente, existe também um impacto físico, 

social, emocional e financeiro na família. 

A relação entre o dono e o seu cão é uma relação afectiva, similar à ligação entre um pai e 

um filho (Schneider, Lyons, Tetrick & Accortt, 2010, citando Askew, 2003). A maioria dos 

donos considera de facto o seu cão como um membro da família, referindo-se a eles como “o 

nosso bébé” e tratando-os como tratariam uma criança (Schneider et al., 2010, citando Prato-

Previde et al, 2003, APPMA, 2005). Na realidade, segundo Serpell (2003), 75% dos donos 

consideram os seus animais similares a crianças. 

`Deste modo, para além do extremo impacto negativo que a DAC tem na vida dos doentes 

caninos, é de esperar que também os donos, possam experienciar um grande impacto nas 

suas vidas devido á doença de pele dos seus animais. Este impacto pode incluir problemas 

como grande exaustão física, cansaço mental, problemas sociais, desentendimentos 

familiares e significativos custos financeiros (Noli, Minafó et al., 2011).  

 

3.1 Impacto físico 

 

A DA é uma dermatopatia crónica e recorrente, caracterizada pela presença exacerbada de 

prurido corpóreo local ou generalizado.  

Ora, sendo o prurido um sintoma ubíquo e mal tolerado (Arkwright et al., 2013), a sua presença 

nas pessoas e animais afectados por esta doença pode tornar-se incomportável. 

Crianças com DA estão frequentemente muito desconfortáveis devido ao intenso prurido, que 

causa um coçar excessivo. Pode haver descamação e liquenificação de várias localizações 

na pele das extremidades, incluindo a fossa poplítea e área antecubital (O’Connell, 2004). As 

características das lesões crónicas são: pele seca, como consequência da perda de água 

transepidérmica, liquenificação ou espessamento e hipertrofia da epiderme, e interrupção da 
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barreira da pele (Sehra et al., 2008). Para além destes sinais, rinite e asma concomitante são 

comuns e podem ainda acontecer atrasos no crescimento em crianças com DA grave 

(O’Connell, 2004). 

Os sintomas de prurido, dor e sofrimento, causam perturbações no sono em mais de 60% da 

maioria das crianças (Dahl, Bernhisel-Broadbent, Scanlon-Holdford, Sampson & Lupo, 1995; 

Lawson, Lewis-Jones, Finlay, Reid & Owens, 1998; Lewis-Jones, 2006). 

Uma criança que está constantemente a coçar-se, mesmo quando está a dormir, 

inevitavelmente tem um efeito negativo nos padrões de sono dos pais (Lewis-Jones, 2006). 

As perdas de sono levam a exaustão física e mental por parte de toda a família causando 

alterações de humor, perdas de concentração e uma performance debilitada na escola e 

trabalho (Dahl et al., 1995; Lawson et al., 1998). 

Como já foi mencionado, clinicamente, a DAC é muito similar à DAH, tanto quanto ao tipo 

como quanto à distribuição das lesões (figura nº 10). À medida que a doença progride, as 

lesões cutâneas tornam-se mais evidentes e o prurido aumenta na gravidade (Marsella & 

Girolomoni, 2009). Assim sendo, quando a dermatite se manifesta, o prurido pode, muitas 

vezes, ser tão insuportável que o cão vai coçar-se dia e noite. Devido ao prurido e aos 

ferimentos secundários a este, a DA pode afectar de forma bastante grave a saúde do cão: a 

pele pode ficar eritematosa e/ou com descamação nas áreas afectadas, como resultado da 

lambedura repetida, pode tornar-se ulcerada, espessa e escura, com uma aparência grosseira 

(Colin, 2010). O traumatismo auto-induzido leva a escoriações e ulcerações, que perpetuam 

infecções secundárias (Marsella & Girolomoni, 2009), que irão afectar saúde do cão em geral 

e fazendo por vezes com que o cão tenha um cheiro nauseabundo (Colin, 2010). O prurido 

excessivo pode tornar o cão atópico irritável ou mesmo agressivo, e ainda afectar 

negativamente o seu apetite (Colin, 2010). 

Em vários casos de eczema infantil intratável verificou-se que ocorrem disfunções nas 

relações pais-criança (Lewis-Jones, 2006). Mães de crianças com DA têm maior probabilidade 

de mostrar o seu afecto em termos de rituais de higiene, o que em consequência muda a 

dinâmica da relação entre mãe e filho mais para uma relação enfermeira-criança (Carroll et 

al., 2005). A aparência escamosa da pele de uma criança com DA pode inibir o toque normal 

e ligação entre a criança e os pais (O’Connell, 2004). Uma situação semelhante pode 

acontecer no caso dos animais, uma vez que, a sua aparência e sensibilidade cutânea, pode 

inibir o normal contacto entre os donos e os seus cães, logo limitar a ligação entre eles. 

No estudo realizado por Linek e Favrot (2010), a duração da doença não influenciou 

dramaticamente a Qv dos cães atópicos, enquanto a intensidade do prurido e a gravidade 

clinica das lesões afectou-a negativamente. Os donos consideraram claramente o prurido, 

como sendo o maior fardo para os seus animais, sendo que, 42, 43 e 60% respectivamente, 
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declararam que o seu cão interrompia as brincadeiras, os passeios e o sono para se coçar. 

Entre os 98 donos, 22 e 25 consideraram que o seu animal estava cansado ou agitado, 

respectivamente e ainda 36% dos donos consideraram o tratamento um fardo para os seus 

animais, e 28% observaram efeitos secundários. 

No que diz respeito ao impacto físico nos donos dos cães afectados pela DA, neste mesmo 

estudo, 35% declararam que a doença perturbava o seu sono e realizar o tratamento em si foi 

considerado como um grande encargo para 32%. 

 

Figura nº 10 - Semelhança quanto ao tipo e distribuição das lesões entre cães e humanos 

com DA (Lourenço-Martins et al., 2010; esquema reproduzido com autorização dos autores). 
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Legenda: 1) Eritema, alopecia e liquenificação perilabial grave num caso de DAC; 2) Eritema, crostas 

e liquenificação perilabial numa criança com DA; 3) Eritema, liquenificação e pápulas na superfície 

flexora da articulação do cotovelo num caso de DAC; 4) Eritema e liquenificação na superfície flexora 

da articulação do cotovelo de uma criança com DA; 5) Eritema podal grave num cão com DA; 6) 

Liquenificação e xerose palmar num doente adulto com DA 
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3.2 Impacto emocional e psicossocial 

 

A DA não produz apenas sintomas físicos nas crianças como o prurido, desconforto cutâneo 

e interrupção do sono, mas causa também anomalias emocionais e disfunção social como 

frustração, isolamento, auto-estima negativa e pobre auto-imagem (Dahl et al., 1995; Su et 

al., 1997; Stores, Burrowns & Crawford, 1998). Os pais de crianças atópicas não experienciam 

apenas distúrbios no sono, mas também descrevem efeitos sociais e sentimentos emocionais 

de culpa, censura, preocupação e frustração como consequência da doença cutânea dos seus 

filhos (Chamlin, Frieden, Williams & Chren, 2004). 

Os adultos e as crianças com DA estão em risco de desenvolverem dificuldades psicossociais 

(Carroll et al., 2005). Várias pesquisas encontraram uma relação entre crianças com DA e 

este tipo de dificuldades. Crianças com DA frequentemente têm problemas de comportamento 

como dependência aumentada, medo e dificuldades em dormir (Carrol et al., 2005 citando 

Solomon & Gagnon, 1987). 

Crianças atópicas em idade escolar preocupam-se muito com a sua aparência e isto pode ter 

um grande efeito nas relações (O’Connell, 2004). Várias crianças experienciam um 

sentimento de isolamento social. Pode haver rejeição de grupos ou até mesmo provocações 

e intimidação, que podem levar à perda de confiança, alterações de humor e depressão 

(Lewis-Jones & Finlay, 1995). Todos estes factores têm um inevitável efeito negativo na 

educação e podem levar a criança a tornar-se reservada ou a exibir um comportamento difícil 

(Lewis-Jones, 2006). 

Pacientes acima dos 16 anos de idade têm scores significativamente mais baixos na 

vitalidade, função social e saúde mental do que a população em geral (Carroll, et al., 2005) 

Linnet e Jemec (1999) constataram que adultos com DA têm uma Qv diminuída em relação 

ao grupo de controlo. Este estudo também encontrou níveis mais altos de ansiedade entre as 

pessoas com DA em relação às pessoas do grupo de controlo. A ansiedade em individuos 

atingidos por esta doença é de particular preocupação, uma vez que o stress foi identificado 

como factor de exacerbação do ciclo prurido-coçar, potencialmente dando inicio a crises 

agudas de DA (Carroll et al., 2005 citando Fleischer, 1999). 

No que diz respeito aos cães atingidos pela DAC, no seu estudo, Linek e Favot (2010) 

concluíram que a doença afecta negativamente o comportamento ou humor dos seus cães 

para 13 dos 98 donos, sendo que quanto mais grave é o prurido, mais vezes estas alterações 

comportamentais foram reportadas. Os proprietários também consideraram que o tratamento 

ou as consequências associadas afectavam a Qv do seu animal. Esta pode ainda ser 

influenciada por consequências mais indirectas da doença como serem mais castigados, os 

donos estarem mais irritados e ainda dedicarem menos tempo aos passeios. Apesar da 
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aparência das lesões em si não constituir obviamente um factor de vergonha para os animais, 

neste mesmo estudo, 7% dos donos referiram sentirem-se envergonhados acerca da 

aparência do seu cão, o que como já foi referido, pode afectar a frequência dos passeios dos 

animais ou fazer com que os donos evitem zonas onde outros proprietários passeiem os seus 

cães, afectando deste modo a socialização destes animais com outros cães. 

Relativamente aos pais de crianças atópicas, estes descrevem níveis elevados de stress, 

associados com tratarem e tomarem conta dos filhos, e sentimentos de impotência em relação 

aos sintomas destes (Carrol et al., 2005). Os comentários negativos por outras pessoas 

acerca de medo de contágio ou aparência da criança causam grande angústia e a culpa é, 

muitas vezes, repartida pelos cônjugues ou parentes (Lawson et al., 1998). 

Muitas crianças com esta doença encontram-se muito irritáveis e desconfortáveis e esses 

factores podem afectar a confiança dos pais nos seus próprios cuidados. Há dificuldades em 

colocar a criança confortável, e muitas vezes os progenitoreis não conseguem adormecer os 

seus filhos e podem experienciar sentimentos de inadequação (O’Connell, 2004). 

Ao cuidar de uma criança com DA, as dificuldades e a natureza demorada de gerir os 

tratamentos complicados da pele agravam o impacto da privação de sono sobre os pais (Lewi-

Jones, 2006). Os tratamentos de DA podem ser processos bastante demorados para os pais 

ou responsáveis pelas crianças e afectar o tempo que eles têm para outros membros da 

família e para si próprios (Carroll et al., 2005). Estimativas feitas por Su e seus colaboradores 

(1997) sugerem que 2 a 3 horas por dia são passadas a cuidar da criança com DA, 

dependendo da gravidade da doença. 

Os problemas práticos dos cuidados diários também são de grande preocupação e incluem o 

aumento de lavandaria, limpeza da casa e preparação de alimentos, compras e regimes de 

limpeza de ácaros do pó da casa (Lawson et al., 1998). Inevitavelmente, há restrições no estilo 

de vida para a criança, bem como para a família, tanto em casa como socialmente. Isto pode 

incluir limitações na dieta familiar, comer fora, ter um animal de estimação e limitação no uso 

de certos produtos para a casa como sabões e produtos perfumados (Lewis-Jones, 2006). 

Não é de surpreender, portanto, que a maioria dos pais descrevam sentimentos de frustração, 

desespero, ansiedade, raiva e culpa, e inabilidade para lidar com o problema. De facto o stress 

psicológico e as dificuldades práticas de cuidar de uma criança com DA são os aspectos mais 

problemáticos da perspectiva dos pais (Lawson et al., 1998; Chamlin et al., 2004). 

Em medicina veterinária, quanto mais grave for a doença, mais tempo, esforço emocional e 

financeiro são necessários para a sua gestão e mais impacto é de esperar na vida diária dos 

proprietários (Favrot, Linek et al., 2010). No seu estudo, Linek e Favrot (2010) constataram 

que 80% dos donos estão tristes devido à doença do seu cão, sendo que esta percentagem 

chega aos 89% quando o score de prurido é superior a 5. No que diz respeito à normalidade 
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da vida familiar e actividades de lazer, ambas estavam igualmente afectadas pela doença (15-

17%, respectivamente). Outro aspecto foi o facto de 11% dos donos afirmarem que se 

tornaram mais agressivos devido ao comportamento dos cães associado com o prurido. 

Embora apenas alguns donos se tenham queixado acerca de grandes perturbações na sua 

vida social ou familiar, o fardo e os custos do tratamento em si causam grandes preocupações. 

Este “fardo” do tratamento pode corresponder a vários aspectos desde dificuldades de 

administração de medicamentos a procedimentos que consomem demasiado tempo (Linek & 

Favrot, 2010). 

Para além dos factores que foram referidos como podendo afectar psicológica e 

emocionalmente os proprietários dos animais, é ainda de referir que, neste mesmo estudo, 

concluiu-se que 30% deles ainda não aceitaram que os seus cães vão necessitar de 

tratamentos/cuidados durante toda a sua vida, o que a longo prazo pode-se tornar uma 

questão problemática e ter um impacto ainda mais abrupto na Qv destes mesmos donos e 

dos seus animais. 

 

3.3 Impacto económico 

 

No que diz respeito à DAH, é sabido que existem custos significativos envolvidos no cuidar 

de uma criança atópica (O’Connell, 2004). A DA em crianças é uma doença com custos 

sociais e financeiros bastante significativos e a consideração destes custos, é cada vez mais 

importante, tendo em conta a prevalência crescente desta doença (Kemp, 2003). 

Muitas famílias são aconselhadas a fazer mudanças de estilo de vida radicais, incluindo 

restrições ou modificações na dieta, usar sabões especiais e detergentes, usar roupa e roupa 

de cama apenas de fibras naturais, utilizar protectores contra ácaros e remover carpetes 

(Carrol et al., 2005, citando Lapidus, 1994). Estas mudanças de estilo de vida levam tempo a 

completar e são frequentemente uma tensão para o orçamento familiar (Carroll et al., 2005).  

Ao estimar o custo de qualquer doença, há muitos factores que devem ser considerados 

(Carroll et al, 2005). Custos directos podem incluir honorários profissionais e hospitalizações 

(Mancini et al., 2008). Custos indirectos incluem tempo perdido no trabalho, tratamentos não 

registados e terapias que não são cobertas por nenhum seguro (Carrol et al, 2005. 

Su e co-autores (1997) constataram que, os custos financeiros de lidar com uma criança com 

esta doença eram mais caros do que cuidar de uma criança com asma ou de uma criança 

diabética. A média anual de custos directos de tratamento para uma família com uma criança 

com DA leve, moderada ou grave foi de 330, 818 e 1255 dólares australianos, 

respectivamente, o que em euros equivale a cerca de 230, 578 e 886, respectivamente. 
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Lapidus e seus colaboradores (1993) estimaram que o custo nacional nos Estados Unidos, 

para tratamento da DA, era de 364 milhões de dólares americanos anualmente 

(sensivelmente 20 milhões de euros), sendo que num estudo mais actual (Mancini et al., 2008) 

este valor encontra-se num intervalo entre os 364 milhões e 1 bilião de dólares americanos 

por ano, só em custos directos. Por sua vez, Lawson et al. (1998), num estudo britânico que 

incorporava não só as visitas ao médico e tratamentos, mas também perda de trabalho pelos 

pais, descreveram gastos de 700 milhões de dólares por ano, ou seja, 615 milhões de euros. 

Nos animais, tanto quanto sabemos, existe apenas à data um estudo que faz referência a 

alguns custos de fármacos individualizados, por mês, na indução de tratamento da DAC para 

cães com 10, 20 e 40kg (Olivry & Mueller, 2003). É importante ressalvar que este estudo é 

anterior á existência de CsA para uso em medicina veterinária, e também à utilização do 

oclacitinib, já disponível em alguns países, ambos especialidades terapêuticas de preço 

elevado. No entanto, não existem estudos que mostrem valores acerca do impacto económico 

que a doença pode ter no orçamento familiar.  

No estudo realizado por Linek e Favrot (2010), 41% dos donos tiveram que limitar outras 

despesas para pagar o tratamento e para 49 dos 98, ou seja 50%, os custos da terapia são 

de grande preocupação. 

Sabe-se que crianças com DA moderada fazem uma média de 13 visitas ao médico por ano 

e aquelas com DA grave, uma média de vinte e três visitas (Su et al.,1997). Num estudo prévio 

(A.Lourenço, comunicação pessoal) conclui-se que, a maioria dos animais com DAC 

moderada e grave, visita o médico veterinário pelo menos uma vez por mês. Neste sentido, 

tendo em conta as guidelines de tratamento realizadas por Olivry et al. (2010), tentou-se aferir 

quais os custos mensais para um animal com 10kg, 20kg e 30kg, diferenciando entre DAC 

crónica localizada ou generalizada, através de algumas extrapolações (Tabela nº 2). 

Considerando as mesmas guidelines e os valores apresentados na tabela nº 2, encontram-se 

na Tabela nº 3, três simulações de tratamento com custos diferentes, para um cão com DAC 

crónica localizada, utilizando como exemplo um cenário em que o cão tem lesões nos 

membros anteriores e posteriores, com sinais consistentes com eritema, hiperpigmentação, 

edema e alopécia auto-induzida (cenário 1) (figura nº 11), sendo que morde essas zonas com 

frequência. Encontram-se também três simulações para um cenário de DAC crónica 

generalizada, em que os sinais são eritema, liquenificação, hiperpigmentação e alopécia auto-

induzida, estando as lesões presentes no focinho (zonas peri-oral e na face côncava dos 

pavilhões auriculares), zona ventral do pescoço, axilas, flancos, abdómen e membros 

posteriores, zonas que ele morde quase de forma constante (cenário 2) (figura nº 12). 
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Figura nº 11 – Cão com DAC crónica localizada nos membros anteriores e posteriores 

(imagem gentilmente cedida pela Professora Doutora Ana Mafalda Lourenço). 

Figura nº 12 – Cão com DAC crónica, com lesões generalizadas (imagem gentilmente 

cedida pela Professora Doutora Ana Mafalda Lourenço). 
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 Tabela nº 2 – Extrapolações de custos mensais para DAC crónica, lesões localizadas e generalizadas. 

 
Tratamentos/ consultas/ análises 

Preços (euros) 

10 kg 20 kg 30kg 

 

 

DAC 

Crónica 

 

 

 

 

 

 

Lesões 

Localizadas 

e 

Generalizadas 

Implementação de um regime para o controlo de pulgas. 6,75 6,85 7,20 

Testes intradérmicos ou serológicos 180 

Realização de dietas de restrição2 - 

Implementação de medidas de controlo dos ácaros em casa3 - 

TSA4 40 

Optimização da higiene e da condição da pele e do pêlo 
Banho com champô não irritante 

(Champô) 

18 

Suplementação da dieta (AGE) 13 22 30 

Tratamento com glucocorticóides orais  

Tratamento com CsA 

Glucocorticóides orais5 2,5 5 7,5 

CsA 39,67 67,28 106,95 

ITAE6  30 

 

30 

30 

                                                
2 Os custos das dietas de restrição não foram considerados como custos extra, pois existem diversas opções e seria difícil encontrar um valor fixo, no entanto, há que considerar que no geral estas dietas 
são mais caras do que as rações que o cão normalmente come. 
3 Custos indirectos: conjunto de medidas que poderiam incluir os acaricidas, os resguardos impermeáveis para colchões de animais domésticos e lavar e aspirar exaustivamente o colchão do animal e o meio 
ambiente (Olivry et al, 2010). 
4 Não se recomenda a prescrição sistemática de Ab nem de antifúngicos a todos os cães com DA, dado que é provável que a utilização de fármacos antimicrobianos por rotina desta forma aumente a 
prevalência de microorganismos resistentes aos fármacos. Devido a preocupações semelhantes, a recomendação de terapêutica antimicrobiana sistémica ou tópica intermitente (‘‘terapêutica pulsátil’’) deve 
ser excepcional e considerada apenas em casos de infecções recorrentes que não podem ser tratadas através de quaisquer outros meios (Olivry et al, 2010). Por este motivo, é indicado o custo do TSA, no 
entanto, nos cálculos finais, este custo bem como o de Ab e antifúngicos, apesar de muitas vezes presentes não foram considerados, pois para além da explicação anterior, seria complicado encontrar um 
valor mensal. 
5 Os glucocorticóides orais (tais como a prednisona, a prednisolona e a metilprednisolona) devem ser iniciados numa dose de cerca de 0,5 mg⁄ kg uma a duas vezes por dia, sendo depois reduzida, conforme 
os sinais vão diminuindo, até à dose e frequência de administração mais baixa necessária para manter uma boa Qv, um controlo dos sinais e uma ocorrência mínima de efeitos secundários (podendo variar 
entre duas vezes por dia, a uma vez por dia a uma administração em dias alternados) (Olivry et al, 2010). Neste caso optámos por utilizar nos cálculos a prednisolona fazendo uma simulação com o seguinte 
esquema terapêutico: 0,5mg/kg bid durante 7 dias, depois 0,5 mg/kg sid durante 3 dias e por último 3 tomas em dias alternados, com um custo de 0,50€ por comprimido. 
6 ITAE têm um custo de 180€ para 6 meses, o que corresponde a 30€ mensais. 
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Consulta 30 

Citologia7 14 

 

Lesões 

Localizadas 

(apenas) 

Tratamento com glucocorticóides tópicos ou 

tacrólimus 

Glucocorticóides tópicos  16,74 

Pomada de tacrólimus 0,1%8 17,68 26,52 35, 36 

Legenda: Para efeitos de cálculos optámos por utilizar as seguintes formas comerciais: Advantix®, Lepicortinolo 20mg®, Atopica®, Cortavance® spray e Protopic®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 Tendo em conta um custo de 28€ por citologia, e considerando que para controlo o animal pode realizar uma a cada 2 meses, o preço mensal seria 14€. 
8 A eficácia da pomada de tacrólimus parece ser superior quando é utilizada duas vezes por dia durante uma semana, seguida de uma redução da frequência de aplicação, conforme necessário para o 
controlo dos sinais (Olivry et al, 2010). Uma pomada de 30g de tacrólimus pode ter um custo de 35,36€. Com a frequência recomendada por Olivry et al. (2010), num caso de DAC crónica localizada, pode 
extrapolar-se que uma bisnaga dê para 2 meses num cão com 10kg, 1 mês e meio num cão 20kg e para um mês num cão com 30kg, resultando respectivamente em 17,68€, 26,52€ e 35,36€ mensais. 
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Tabela nº 3 – Simulações de custos mensais, com diferentes opções de tratamento, para cães com diferentes pesos, com DAC crónica, lesões 
localizadas ou generalizadas. 

 
Simulações de tratamento 

Preço total mensal (euros) 

10 kg 20kg 30kg 

 

 

 

 

DAC 

crónica 

 

Lesões 

Localizadas 

(Cenário 1) 

Simulação 1 
Glucocorticóide oral, controlo de pulgas, champô, AGE, pomada de 

tacrólimus, consulta, citologia. 
101,93 122, 37 142,06 

Simulação 2 
9CsA, Glucocorticóide oral, controlo de pulgas, champô, AGE, pomada de 

tacrólimus, consulta, citologia. 
141,60 189,65 249,01 

Simulação 3 
10ITAE, Glucocorticóide oral, controlo de pulgas, champô, AGE, pomada de 

tacrólimus, consulta, citologia. 
131, 93 152, 37 172, 06 

Lesões 

Generalizadas 

(Cenário 2) 

Simulação 4 Glucocorticóide oral, controlo de pulgas, champô, AGE, consulta, citologia. 84,25 95,85 106,70 

Simulação 5 
CsA, Glucocorticóide oral, controlo de pulgas, champô, AGE, consulta, 

citologia. 
123, 92 163,13 213,65 

Simulação 6 
ITAE, Glucocorticóide oral, controlo de pulgas, champô, AGE, consulta, 

citologia. 
114,25 125,85 136,70 

Legenda: Para efeitos de cálculos optámos por utilizar as seguintes formas comerciais: Advantix®, Lepicortinolo 20mg®, Atopica® e Protopic®. 

                                                
9 Após o início da administração de CsA, normalmente não se pode esperar um aparecimento de benefícios clínicos antes de um período mínimo de 4 a 6 semanas. Consequentemente, a resposta a este 
fármaco não deve ser avaliada, nem devem ser efectuados ajustes posológicos, pelo menos, no primeiro mês após o início da terapêutica. Para que a melhoria dos sinais clínicos seja mais rápida, pode ser 
benéfica a administração de um tratamento curto com glucocorticóides orais durante as duas primeiras semanas de tratamento com a CsA (Olivry et al., 2010). Por este motivo na simulação de tratamento 2 
e 5, com CsA, encontra-se também o glucocorticóide oral. 
10 Devido ao atraso no efeito da ITAE, devem ser administrados fármacos anti-inflamatórios temporariamente, conforme necessário, para manter uma boa Qv até ao momento em que se pensa que a ITAE 
começa a surtir efeito, o que pode demorar entre 6 a 12 semanas (Olivry et al., 2010). Por este motivo na simulação de tratamento 3 e 6, com ITAE, encontra-se também o glucocorticóide oral. 
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As simulações apresentadas não tiveram em conta os custos indirectos como perdas de 

tempo em consultas, eventuais faltas ao trabalho bem como algumas medidas já referidas de 

controlo de ácaros em casa. Para além disso na tabela nº3 não foi adicionado o valor dos 

testes intradérmicos ou serológicos a nenhuma das simulações, uma vez que apenas se 

realizam uma vez. No entanto, há que ter este valor em conta, pois pelo menos essa vez, será 

cobrado, provavelmente junto com um dos somatórios, o que significa que, por exemplo, 

utilizando a simulação 1, num determinado mês um dono de um cão com 10kg, 20 kg e 30kg, 

teria que gastar, respectivamente, á volta de 282€, 302€ e 322,06€.  

Em suma, com base nas diferentes simulações realizadas, um dono de um cão atópico pode 

chegar a ter gastos, só de custos directos, à volta de 300€ apenas num mês, o que em 

comparação com os valores do estudo realizado por Su e seus colaboradores (1997), para 

DAH, de 578€ e 886€ anuais para DA moderada e grave, se torna um valor bastante alto e 

significativo. 

Por último, como já foi referido, os valores apresentados consistiram apenas em simulações. 

Deve-se ter em conta que o tratamento deve ser individualizado para cada paciente e que 

nem todas as intervenções são adequadas para todos os doentes; os fármacos não serão 

igualmente eficazes, nem tolerados por todos os cães (Olivry et al., 2010). Os veterinários 

devem igualmente, ao mesmo tempo, seguir as preferências dos donos dos animais – 

incluindo naquilo que se refere aos custos e facilidade de execução das várias intervenções 

– e, em última análise, considerar a Qv de cada paciente (Olivry et al., 2010) 
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 III: Estudo da qualidade de vida do doente atópico e seus donos 

 

1. Introdução 

 

Devido ao carácter crónico e recidivante da DAH, e à sua elevada e crescente prevalência, 

surgiu a urgência em encontrar ferramentas que ajudassem a avaliar o impacto que esta 

doença tem na Qv dos pacientes e também nas suas famílias. Neste sentido, diversos 

questionários foram criados, validados e realizados. Os resultados mostram, de uma forma 

geral, que a DA tem efectivamente um profundo impacto, afectando negativamente a vida de 

todos os envolvidos, doentes e familiares. 

Em medicina veterinária, muito pouco se sabe acerca do impacto desta doença na Qv de 

pacientes e donos. Assim, sendo a DAC reconhecida como a doença cutânea alérgica mais 

comum no cão, principalmente em países em que a prevalência à dermatite alérgica à picada 

da pulga é menos acentuada (A.Lourenço, comunicação pessoal) e como sendo a doença 

atópica mais frequentemente diagnosticada em cães (Marsella & Olivry, 2003), deparamo-nos 

com a necessidade de perceber até que ponto esta doença pode ou não afectar a Qv do 

doente atópico e dos seus donos. 

Medir a Qv dos animais afectados e dos seus proprietários pode providenciar uma nova 

ferramenta que permite avaliar, não só aspectos clínicos da DAC, mas também fornecer uma 

visão abrangente no que diz respeito à eficácia de tratamentos e gestão da doença. 

2. Objectivos 

 

Com a realização do presente estudo pretende-se avaliar o impacto que a DAC tem na Qv 

dos cães por ela afectados, e na dos seus donos, na área metropolitana de Lisboa, através 

de um questionário já validado e realizado por Linek e Favrot (2010), estabelecendo 

correlações com a duração da doença, valores de prurido e de relação entre dono e animal. 

Como objectivo secundário, pretende-se encontrar métodos que permitam ajudar animais e 

donos, desde a compreensão de todos os aspectos da doença em si, até aos problemas mais 

práticos de decisões de tratamento e manutenção da DA. 
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3. Material e Métodos 

 

 3.1. Desenho do estudo 

 

Este é um estudo prospectivo, baseado num trabalho realizado e publicado (Linek & Favrot, 

2010) com um questionário já validado, com o objectivo de determinar qual o impacto que a 

DAC tem na Qv dos animais por ela afectados e na Qv dos seus donos, reportando-se à área 

metropolitana de Lisboa. 

Originalmente, Linek e Favrot (2010) realizaram este questionário, composto por 3 grupos de 

perguntas, sendo o primeiro grupo relativo à Qv dos donos de cães com DAC (16 questões), 

o segundo acerca da Qv dos próprios animais (14 questões) e o terceiro um grupo de 6 

perguntas adicionais para avaliar a percepção que os donos têm no que diz respeito à eficácia 

da terapêutica. 

Em paralelo, outros aspectos da doença foram também referidos no estudo original, como o 

CADESI-03, uma escala de prurido e a duração da doença de todos os cães incluídos no 

projecto. Os autores desenvolveram ainda uma escala, através de um questionário composto 

por 8 perguntas, para avaliar a relação dono-animal (ERDA), com o intuito de quantificar a 

relação entre os dois. A escala de prurido usada foi a VAS, que é uma escala analógica visual 

de avaliação do prurido (Hill et al., 2007). 

No estudo feito por Linek e Favrot (2010) os questionários foram, por norma, preenchidos 

pessoalmente na primeira consulta, enquanto no presente trabalho, por dificuldades práticas 

os questionários foram realizados por via telefónica. Por este motivo, nesta dissertação foram 

utilizados apenas o primeiro e o segundo questionário, considerados essenciais, uma vez que 

questionários feitos ao telefone não devem, por norma, ultrapassar os 10-15 minutos, e 

realizando os 3 grupos de perguntas, tornar-se-ia um inquérito muito longo. 

Cada questionário contém uma pergunta de avaliação geral acerca do impacto da DAC na 

Qv. A pergunta de avaliação geral A (pA) questiona directamente se a doença do animal tem 

influência na Qv do dono/família, e a pergunta de avaliação geral B (pB) pergunta se a DAC 

tem impacto na Qv do animal. 

Para a realização do presente estudo procedeu-se à tradução dos questionários da versão 

em inglês para português.  

Uma vez que este é um estudo prospectivo, no que diz respeito aos aspectos clínicos, acedeu-

se à escala de prurido e à duração da doença, uma vez que não seria possível realizar o 

CADESI-03 com casos já existentes. A ERDA foi também aferida, sendo que, como no 
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projecto original, quanto maior o valor maior a ligação entre dono e animal (de -8 a + 8), e uma 

pontuação> 3 corresponde a um alto nível de ligação entre ambos. 

Posteriormente, as perguntas sobre a QV foram analisadas e foram feitas correlações com 

cada um dos parâmetros: escala de prurido, duração da doença e ERDA. 

O questionário referente ao impacto da DAC na Qv dos donos e de avaliação do impacto na 

Qv dos animais, bem como a ERDA e a escala de prurido, encontram-se nos Anexos I,II e III, 

respectivamente. 

 

3.2. Amostra populacional 

 

A amostragem compreendeu 50 donos de cães atópicos, tendo sido 23 seleccionados no HVL 

e 27 seleccionados no Serviço de dermatologia do Hospital Escolar da Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade de Lisboa (HEFMV-UL), caracterizada em 4.1, sem restrição no 

que diz respeito à idade e sexo. 

A escolha dos donos para o presente estudo foi feita de forma retrospectiva, consultando 

ambas as bases de dados do HVL e HEFMV-UL, seleccionando neste último apenas 

proprietários de pacientes do Serviço de dermatologia, como já foi mencionado.  

Na altura a que se referem os resultados do presente estudo os animais tinham já sido 

diagnosticados com DAC. O diagnóstico clínico foi realizado através dos “critérios de Favrot” 

(Favrot, Steffan et al., 2010) e após um período mínimo de 6 semanas de dieta composta por 

alimentos novos (comida caseira ou comercial) ou dieta de exclusão hidrolisada sem resposta, 

bem como sem resposta a um regime de controlo de pulgas de, pelo menos, 8 semanas e 

controlo mensal na altura da realização dos questionários. Para além disto, os animais 

integrantes neste trabalho tinham que apresentar ausência de infestação bacteriana ou 

fúngica e por parasitas e também ausência de outras doenças crónicas ou situações 

simultâneas que pudessem interferir com os resultados dos questionários sobre a Qv (Anexo 

IV). 

 

3.3. Metodologia do estudo 

 

Depois de seleccionados os donos, um questionário dividido em duas partes, uma sobre o 

impacto da DAC na Qv dos donos e outro sobre o impacto na Qv dos animais, foram realizados 

aos proprietários por via telefónica e as respostas foram inseridas online através do serviço 

“Google Docs” no respectivo link, onde passaram automaticamente para uma base de dados.  
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Como já foi referido, o primeiro questionário é composto por 16 perguntas, incluindo a pA, e 

o segundo por 14 questões, contendo a pB. 

Foi também requisitado aos donos informação sobre a duração da doença do seu cão (em 

meses), o estabelecimento de um valor na escala de prurido e, ainda, que completassem um 

questionário de 8 perguntas para que fosse possível obter um nível na ERDA. 

Apenas um dono por animal respondeu ao questionário e todos os donos foram instruídos a 

responder aos questionários tendo por base a mais recente percepção acerca da doença dos 

seus animais, com as seguintes opções: discordo completamente, discordo, nem concordo 

nem discordo, concordo e concordo completamente. Cada uma destas opções de resposta 

foi associada a um valor de 0 (discordo completamente) a 4 (concordo completamente). 

 

3.4. Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram tratados com o programa R®. Na análise estatística foi utilizado 

o teste do Qui-Quadrado para comparação de duas variáveis qualitativas. Depois de analisar 

a normalidade da amostra com o teste Shapiro-Wilk, concluiu-se que a amostra não seguia 

uma distribuição normal, e assim, para amostras emparelhadas, foi usado o teste de Wilcoxon, 

e para comparação de mais de duas amostras, o teste Kruskall-Wallis, ambos testes não 

paramétricos. Para avaliar a correlação entre variáveis foi utilizado o teste de correlação de 

Spearman. Para todas as análises foi considerado significativo um valor de p ≤ 0,05. 

 

4. Resultados 

4.1 Caracterização da população em estudo 

 

Como já referimos, dos 50 questionários, 23 foram completados por proprietários de cães do 

HVL e 27 do HEFMV-UL. 

 A distribuição de idades e sexo dos donos foram comparados para ambos os locais e não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas. Adicionalmente, o sexo dos 

animais, bem como as médias da idade, da duração da doença, dos valores de prurido e de 

ERDA foram avaliadas e também não foi encontrada diferença estatística significativa entre 

os dois locais (p>0,05) (Anexo V).  

Sucessivamente, para todos os cães foram registadas idade, valor do prurido, duração da 

doença e valor na ERDA, que se encontram em sumário no Anexo VI. 

Dos 50 animais, 22 são fêmeas e 28 machos, com uma idade média de 4,84 (±2,8). A amostra 

é constituída por 24 raças diferentes, cuja distribuição se encontra no gráfico nº 1. 
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Gráfico nº 1 – Distribuição rácica dos animais incluídos no estudo (n=50). 

 

 

 

No que diz respeito aos donos, 37 eram do sexo feminino e 13 do sexo masculino, com cerca 

de 78% na faixa etária dos menos de 30 anos, 18% entre os 30 e os 60 e apenas 4% nos 

mais de 60 (gráfico nº 2). A influência do sexo e idade dos donos nas pA e pB, foi avaliada. 

Concluiu-se que no que se refere à idade dos donos, não existe diferença estatística 

significativa na forma como respondem a estas questões (p>0,05). No entanto, foi encontrada 

diferença estatística significativa na forma como as mulheres respondem à pA, em relação 

aos homens (p≤0,05), transparecendo que a doença, segundo o ponto de vista do sexo 

feminino, tem um maior impacto na sua Qv e da sua família, do que sob a visão do sexo 

masculino. Esta diferença já não foi encontrada na forma como respondem à pB (p>0,05) 

(tabela nº 4). 
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Gráfico nº 2 – Distribuição etária dos donos dos animais incluídos no estudo (n=50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nº 4 – Influência do sexo dos donos nas respostas às pA e pB. 

 A B 

 Média 
Desvio-

padrão 
Mediana 

Valor 

de p 
Média 

Desvio-

padrão 
Mediana 

Valor 

de p 

Feminino 

 
3,3 0,7 3 

 

0,023* 

3,3 0,7 3 

 

0,445 Masculino 

 
2,8 0,9 3 3,2 0,6 3 

Legenda: *diferença significativa, p≤0,05. 

 

4.2 Análise das respostas aos questionários 

 

A primeira conclusão que se tira é que o impacto da DAC na Qv dos donos e família está 

correlacionado com o impacto que a doença tem na Qv dos seus cães (gráfico nº 3). Por 

outras palavras, a correlação entre as respostas à pA e pB foi avaliada, e constatou-se que 

efectivamente existia correlação entre as duas. 

Como foi referido anteriormente, em paralelo com as respostas aos questionários, outros 

aspectos da doença, como a sua duração, o prurido e um valor na ERDA, foram também 

18%

78%

4%

Menos 30 anos. De 30 a 60 anos. Mais de 60 anos.
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registados. O impacto destes três parâmetros nas respostas a cada pergunta dos 

questionários foi estudado e encontra-se na tabela nº 5.  

Neste sentido, quando uma correlação significativa foi encontrada, as percentagens de dois 

pólos diferentes para cada um dos critérios (para o prurido, ≤5 ou >5; para a ERDA, ≤3 ou >3 

e para a duração da doença, ≤18 ou > 18) foram comparadas (tabela nº 6 e tabela nº 7).  

Na tabela nº 6 e nº 7, as respostas “concordo completamente” e “concordo” foram 

consideradas juntas e colocadas no grupo global “concordo”, e as respostas “discordo 

completamente” e “discordo” foram também tratadas como um todo, parte do grupo “discordo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nº 5 - Correlações entre prurido, ERDA, duração da doença e as respostas dos donos 

aos questionários sobre o impacto da DAC na Qv. 

 

B
 

A 

Gráfico nº 3 – Correlação entre as pA e pB. 
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Legenda: Valor de p≤0,05 é considerado significativo; DD – Duração da Doença; n.s. – não é 

significativo. 

Pergunta 
Correlação com o Prurido 

(valor de p) 

Correlação com a ERDA 

(valor de p) 

Correlação com a DD 

(valor de p) 

A 0,49 (0,0003) 0,17 (n.s.) 0,14 (n.s.) 

P1 0,18 (n.s.) -0,02 (n.s.) -0,21 (n.s.) 

P2 <0,1 (n.s.) 0,16 (n.s.) -0,04 (n.s.) 

P3 -0,10 (n.s.) <0,1 (n.s.) -0,12 (n.s.) 

P4 0,38 (0.0058) <0,1 (n.s.) -0,06 (n.s.) 

P5 0,46 (0.0008) 0,57 (<.0001) 0,15 (n.s.) 

P6 <0,1 (n.s.) <0,1 (n.s.) -0,03 (n.s.) 

P7 0,44 (0.0015) <0,1 (n.s.) 0,21 (n.s.) 

P8 0,2 (n.s.) <0,1 (n.s.) -0,06 (n.s.) 

P9 <0,1 (n.s.) -0,07 (n.s.) <0,1 (n.s.) 

P10 -0,06 (n.s.) -0,16 (n.s.) -0,07 (n.s.) 

P11 -0,05 (n.s.) -0,13 (n.s.) 0,11 (n.s.) 

P12 -0,005 (n.s.) <0,1 (n.s.) 0,13 (n.s.) 

P13 0,21 (n.s.) <0,1 (n.s.) 0,34 (0,02) 

P14 <0,1 (n.s.) -0,15 (n.s.) <0,1 (n.s.) 

P15 0,14 (n.s.) 0,23 (n.s.) -0,07 (n.s.) 

P16 <0,1 (n.s.) 0,24 (n.s.) 0,17 (n.s.) 

B 0,67 (<0,0001) <0,1 (n.s.) <0,1 (n.s.) 

P17 0,29 (0.0391) -0,03 (n.s.) <0,1 (n.s.) 

P18 0,41 (0.0032) 0,1 (n.s.) 0,13 (n.s.) 

P19 0,4 (0.0042) <0,1 (n.s.) 0,3 (0,049) 

P20 0,52 (<.0001) 0.37 (0,008) 0.26 (n.s.) 

P21 -0,06 (n.s.) 0,21 (n.s.) -0,1 (n.s.) 

P22 -0,1 (n.s.) -0,17 (n.s.) -0,2 (n.s.) 

P23 -0,4 (0.0052) -0,2 (n.s.) -0,0005 (n.s.) 

P24 0,38 (0.0067) -0,08 (n.s.) 0,25 (n.s.) 

P25 0,25 (n.s.) 0,17 (n.s.) 0,11 (n.s.) 

P26 0,4 (0.0038) 0,14 (n.s.) 0,26 (n.s.) 

P27 0,2 (n.s.) 0,12 (n.s.) 0,12 (n.s.) 

P28 0,3 (0.0345) 0,18 (n.s.) -0,0047 (n.s.) 

P29 0,15 (n.s.) 0,2 (n.s.) 0,16 (n.s.) 

P30 0,35 (0.0125) 0,11 (n.s.) <0,1 (n.s.) 
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Tabela nº 6 – Respostas dos donos às perguntas da primeira parte do questionário e respectivas percentagens de “discordo” e “concordo”. 

 

Legenda: DD – Duração da Doença. 

 

Pergunta 

 

Todos os cães (n=50) 
Prurido ≤5 

(n=11) 

%disc;conc 

Prurido >5 

(n=39) 

%disc;%conc 

ERDA ≤3 

(n=21) 

%disc;%conc 

ERDA >3 

(n=29) 

%disc;%conc 

DD ≤ 18 meses 

(n=14) 

%disc;%conc 

DD >18 meses 

(n=36) 

%disc;%conc 
Discordo (%) Concordo (%) 

A 4 92 18;64 0;100 - - - - 

P1 4 96 - - - - - - 

P2 2 94 - - - - - - 

P3 12 70 - - - - - - 

P4 16 72 45;46 8;79 - - - - 

P5 48 50 100;0 33;64 76;19 28;72 - - 

P6 96 2 - - - - - - 

P7 12 86 46;46 3;97 - - - - 

P8 66 30 - - - - - - 

P9 78 18 - - - - - - 

P10 98 2 - - - - - - 

P11 90 8 - - - - - - 

P12 60 30 - - - - - - 

P13 90 8 - - - - 93;7 89;8 

P14 88 12 - - - - - - 

P15 38 62 - - - - - - 

P16 32 68 - - - - - - 
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Legenda: DD – Duração da Doença. 

 

 

Tabela nº 7 - Respostas dos donos às perguntas da segunda parte do questionário e respectivas percentagens de “discordo” e “concordo”. 

 

Pergunta 

 

Todos os cães (n=50) 
Prurido ≤5 

(n=11) 

%disc;conc 

Prurido >5 

(n=39) 

%disc;%conc 

ERDA ≤3 

(n=21) 

%disc;%conc 

ERDA >3 

(n=29) 

%disc;%conc 

DD ≤ 18 meses 

(n=14) 

%disc;%conc 

DD >18 meses 

(n=36) 

%disc;%conc 
Discordo (%) Concordo (%) 

B 2 94 9;73 0;100 - - - - 

P17 32 62 55; 36 26;69 - - - - 

P18 36 62 73;27 26;72 - - - - 

P19 70 28 91;9 64;33 - - 79;21 67; 30 

P20 36 60 82;18 23;72 48;43 28;72 - - 

P21 6 94 - - - - - - 

P22 16 84 - - - - - - 

P23 30 60 0;100 38;49 - - - - 

P24 82 10 100;0 77;13 - - - - 

P25 34 60 - - - - - - 

P26 38 56 82;18 25;67 - - - - 

P27 10 88 - - - - - - 

P28 30 66 55;36 23;74 - - - - 

P29 90 8 - - - - - - 

P30 48 52 82;18 38;62 - - - - 
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4.2.1 Qualidade de vida dos donos 

 

As respostas à pA mostraram que 92% dos donos (42 em 50) consideram que, a DAC, tem 

impacto na sua Qv e da sua família e, estas respostas, encontram-se correlacionadas com o 

prurido (quanto maior o valor na escala de prurido maior o impacto na Qv), mas não com 

nenhum dos outros parâmetros. Na realidade, quando se tem em conta, apenas os animais 

com prurido maior do que 5, o impacto na Qv dos donos atinge os 100%. Considerando as 

questões individualmente, percebe-se que cuidar da doença dos seus cães é desgastante 

para os donos, uma vez que 72% (32 em 50) destes concordaram com esta afirmação 

(pergunta 4), sendo que em animais com prurido maior que 5 este valor passa para os 79% 

(31 em 39), e é de 46% (5 em 11) quando o animal se encontra num valor abaixo dos 5. 

Distúrbios no sono foram reportados por 50% (25 em 50) dos donos, sendo que nenhum dos 

incluídos nos donos de animais com prurido igual ou menor que 5 se encontrava neste grupo. 

O que significa que estas perturbações foram bastante mais óbvias em donos de animais com 

prurido maior que 5, mas também nas situações em que a ERDA está acima de 3, atingindo 

neste grupo 72% (21 em 29) dos donos.  

Dos 50 donos, 43 afirmaram sentirem-se tristes com a doença do seu animal de companhia, 

observando-se também neste caso uma clara relação com o prurido, uma vez que quando 

nos focamos no grupo de cães com prurido acima de 5, 97% (38 em 39) dos proprietários 

declaram esta sensação. 

Relativamente às actividades de lazer e às mudanças na vida social (perguntas 9 e 11) não 

se registaram grandes diferenças devido à doença dos seus animais, visto que apenas 18% 

(9 em 50) e 8% (4 em 50) dos donos, respectivamente, foram afectados. Quando se fala de 

diferenças na normalidade da vida familiar e na dificuldade em deixar o cão ao cuidado de 

outras pessoas (perguntas 8 e 12), 30% (15 em 50) dos donos em ambos os casos, 

declararam impedimentos.  

Dos 50 donos, apenas 4 afirmaram evitar passear o cão em sítios onde se possam cruzar 

com outros donos de cães, e 6 assumiram sentirem-se envergonhados acerca da aparência 

do seu cão. As acções associadas ao prurido como o coçar, mordiscar e lamber tornaram 

62% dos donos mais facilmente irritáveis. Apenas um proprietário afirmou ter-se arrependido 

de ter o seu cão devido à sua doença de pele (pergunta 6). Esse mesmo dono foi também o 

único a afirmar já ter considerado proceder à eutanásia do seu animal devido à DAC (pergunta 

10). O valor registado para esta ligação na ERDA foi de -2 (uma ligação muito baixa entre o 

dono e o animal) e o prurido de 8. 
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No geral, a doença não afecta os sentimentos positivos relacionados com o animal, afectando 

≤4% dos donos (pergunta 1 e 2). 

Por último, a doença influencia a vida dos donos noutro aspecto, o financeiro, uma vez que 

68% (34 em 50) dos donos têm que limitar outras despesas para poderem pagar o tratamento 

do seu cão. 

 

4.2.2 Qualidade de vida dos doentes atópicos 

 

Quando questionados sobre o impacto que a DAC tem na vida dos seus cães, 94% (47 em 

50) dos donos afirmaram que a doença tem de facto um grande impacto na Qv dos seus 

animais. Tendo em conta os animais com um valor na escala de prurido superior a 5, este 

valor atinge os 100%, não havendo relação nem com a duração da doença nem com a ERDA. 

O prurido tem influência nas actividades normais dos doentes, como nas brincadeiras, 

passeios, refeições e sono. Do total de donos, 62% (31 em 50) relataram que o coçar, 

mordiscar e lamber dos seus animais afecta as suas brincadeiras e passeios, sendo que, para 

animais com prurido acima dos 5, estes valores passam para os 69% (27 em 39) e 72% (28 

em 39), respectivamente. No que diz respeito às refeições, estas não estão apenas afectadas 

pelo prurido, mas também pela duração da doença, notando-se que, dentro do grupo dos 

animais afectados pela DAC, há mais de 18 meses, 30% (11 em 36) interrompe as refeições 

devido ao prurido. 

O sono é afectado negativamente pelo prurido em 60% (30 em 50) do total dos animais e 72% 

(28 em 39) do grupo com prurido>5. Mais uma vez, o factor sono perturbado encontra-se 

também associado à ERDA, uma vez que é a maioria dos donos com um nível alto de ligação 

com o seu animal, que relata estes distúrbios (pergunta 20). Acentuando a grande correlação 

entre o prurido e os distúrbios no sono (quanto maior o prurido maior as dificuldades que o 

cão tem em fazer um sono descansado) surgem as respostas à pergunta 23, em que os donos 

relataram que nenhum dos animais com prurido≤5 dorme mal. 

Apenas 10% (5 em 50) dos donos afirmam que o seu animal mudou o seu comportamento 

para pior, havendo uma clara relação com o prurido (do grupo de animais com prurido≤5, 

nenhum animal teve o seu comportamento afectado pela doença). Dos 50 donos, 28 

consideraram que o seu cão se encontrava cansado devido à doença e 44 admitem 

castigar/distrair o seu cão devido ao prurido e coçar excessivo. No entanto, a frequência e 

duração dos passeios não parece ter sido afectada na maioria dos casos (8%; 4 em 50), e a 

maioria dos donos considera que os seus cães são felizes (94%;47 em 50), brincalhões e 

activos (84%; 42 em 50) (perguntas 21 e 22). 
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Em último lugar, 66% (33 em 50) dos donos atenta que o tratamento é um fardo para os seus 

animais e 52% (26 em 50) relatam a ocorrência de efeitos secundários decorrentes de alguns 

destes tratamentos. Estes últimos aspectos encontram-se ambos correlacionados com a 

gravidade do prurido. 

5. Discussão 

 

No presente estudo, concluiu-se que a DAC tem um grande impacto e afecta de forma 

extremamente negativa a Qv dos cães atingidos com esta doença e também dos seus donos 

e famílias. Em paralelo, tornou-se claro que a Qv está claramente atingida em diversos 

aspectos pela DAC, e que este impacto se correlaciona em grande escala com o prurido, mas 

não com a ligação entre o dono e o animal, como no estudo de Linek e Favrot (2010). No 

presente trabalho, à semelhança dos achados por Noli, Minafó et al. (2011), foi claro que 

independentemente da ligação entre o dono e o cão ser mais ou menos forte, o prurido sim, 

é o factor mais preocupante para a quase totalidade dos donos, tanto quando considerando 

o impacto da DAC na sua própria Qv como na do animal. Na realidade, no estudo realizado 

por Noli, Minafó et al. (2011), a Qv tinha uma correlação acentuada com o prurido e não com 

o CADESI-03, ou seja, não com a gravidade clínica da doença. Assim sendo, o prurido 

aparece realmente como o factor mais preocupante para os donos. É este que leva o animal 

a coçar, lamber, morder ou arranhar a sua própria pele, por vezes, em casos mais graves, de 

forma constante, levando-o a interromper as suas actividades. Esta realidade torna-se 

agonizante não só para o cão, como também para os donos que assistem ao sofrimento do 

seu companheiro e se sentem impotentes, não os conseguindo ajudar e aliviar. 

Quando analisada a forma como os donos de diferentes faixas etárias responderam à pA e à 

pB, não houve diferença estatística significativa. No entanto, foi encontrada diferença 

significativa na forma como as mulheres respondem à pA, em relação aos homens, o que 

significa que a doença, segundo o ponto de vista do sexo feminino, tem um maior impacto na 

sua Qv e da sua família.  

Esta conclusão, pode começar por ser explicada recorrendo há 15 mil anos atrás, com a 

primeira divisão de trabalho entre os sexos da espécie humana. Os homens caçavam e 

garantiam a segurança do grupo e as mulheres recolhiam alimentos e cuidavam dos filhos. 

Foi neste contexto que se iniciaram as relações entre seres humanos e canídeos. Pesquisas 

na área de zoo-arqueologia e antropologia sugerem que foram as mulheres que forjaram a 

aproximação entre as duas espécies, e as responsáveis pelo primeiro impulso de 

domesticação e convivência harmoniosa entre seres humanos e os ancestrais dos cães 
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domésticos de hoje, os lobos selvagens. Os homens, para a defesa de ataques, eliminavam 

os animais adultos e inúmeras crias ficavam órfãs e acabavam por se aproximar. As mulheres, 

em vez de simplesmente lhes darem restos de alimentos, amamentavam-nas com o mesmo 

leite que davam aos filhos (Filho, 2014). Para além disto, diversos estudos mostram que 

aquelas, têm na realidade um maior grau de apego/vínculo com os seus animais do que os 

homens (Cohen, 2002; Reid & Anderson, 2009; Miranda, 2010; Martins et al., 2013), o que 

pode estar relacionado com o facto de as mulheres não só serem mais preocupadas com o 

bem-estar dos animais, com maiores scores em relação com o cuidado e atenção, mas 

também pelo instinto maternal (Adamelli, Marinelli, Normando & Bono, 2005; Miranda, 2010 

citando Bagley & Gonsman, 2005). Hoje em dia, muitas vezes a mulher trabalha fora do lar, 

cuida da casa, dos filhos e invariavelmente dos animais de companhia.  

Os factores anteriormente referidos, que mostram a existência de uma maior ligação entre as 

mulheres e seus animais, aliados ao facto de grande parte dos trabalhos domésticos e de 

cuidado, não só com a casa e os filhos, mas também com os animais, ser da responsabilidade 

da mulher, podem justificar a razão de serem elas a sentir um maior impacto na sua Qv, 

quando os seus animais estão atingidos por esta doença dermatológica que, como já 

constatámos, exige tanto a nível emocional e físico. 

Nos questionários, de uma forma geral, os aspectos em que o impacto da DAC pareceu ser 

maior na Qv dos donos foram a nível emocional/alteração de humor (86% dos donos afirmam 

que a doença do seu animal os deixa tristes e 62% estão mais facilmente irritáveis derivado 

ao prurido intenso dos seus animas), em encargos/desgaste relacionados com o tratamento 

(72% dos donos), a nível financeiro e na perturbação do sono. Os encargos com o tratamento 

podem corresponder a vários aspectos, desde dificuldade na administração de medicamentos 

(comprimidos, banhos) a procedimentos que consomem muito tempo (Linek & Favrot, 2010). 

No estudo de Noli e seus co-autores (2011), as áreas afectadas na vida dos donos foram 

idênticas: aumento das despesas, tempo gasto e stress emocional e físico. Em comparação 

com os resultados de Linek e Favrot (2010) existe também nítida semelhança, uma vez que 

também o facto de os donos se sentirem tristes emocionalmente (82%), as dificuldades nas 

despesas, os problemas relacionados com o desgaste de lidar com a doença e as alterações 

de sono, foram os aspectos em que a Qv dos donos mais se mostrou afectada. 

As perturbações no sono são um problema bastante sentido também por pais e irmãos de 

crianças atópicas, como mostra o estudo feito por Lawson et al. (1998), em que 63% das 

crianças descreviam problemas recorrentes em dormir, 63% dos irmãos também perdiam 

tempo de sono, e em consequência, 64% dos pais experienciavam frustração e exaustão 

relacionada com as dificuldades em dormir dos filhos. No presente estudo, bem como no de 
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Linek e Favrot (2010), as perturbações de sono dos donos estão claramente relacionadas 

com o prurido dos cães (quanto maior o grau de prurido, maior a probabilidade de se coçarem 

durante a noite e maior dificuldade em dormir um sono contínuo) e também com a ligação 

entre dono-animal (muitas vezes estes são animais que dormem no quarto, ou até mesmo na 

cama dos donos). 

No geral, no que diz respeito às actividades de lazer e mudanças na vida social, não existe 

impacto digno de nota na Qv dos donos devido a doença dos seus cães. No entanto, existem 

diferenças na normalidade da vida familiar e surgem dificuldades em deixar os animais ao 

cuidado de outras pessoas. Nos resultados obtidos por Linek e Favrot (2010), relativamente 

a estes sectores: actividades de lazer, mudanças na vida social, alterações na normalidade 

familiar e dificuldades em deixar o animal ao cuidado de outras pessoas, foram também estes 

dois últimos factores, os com maior percentagem de “concordo”. De facto, quando se é dono 

de um cão com DAC, são de esperar algumas alterações na normalidade da vida familiar, 

quanto mais não seja na adaptação da rotina da família a idas ao veterinário, na 

disponibilidade de tempo para tratamentos e cuidados extra, como aspirar e limpar 

exaustivamente a casa e mais especificamente a cama/colchão onde o cão dorme ou passa 

mais tempo. Estes factores, indiscutivelmente, podem tornar difícil encontrar uma pessoa 

responsável, capaz e disposta a tomar conta destes animais, uma vez que podem ser muitos 

os cuidados a ter com estes doentes. 

Deve referir-se ainda, que no estudo de Noli, Colombo et al. (2011), quando a Qv foi avaliada 

depois de terapêutica ter sido instituída, os aspectos que obtiveram uma menor melhoria 

foram exactamente os relacionados com tempo gasto em tratamentos, exaustão física e 

despesas, o que segundo o nosso ponto de vista, pode ser explicado pela cronicidade 

característica da doença. Mesmo após melhoria clínica, a doença contínua presente e os 

cuidados continuam a ser necessários, quanto mais não seja, na prevenção dos factores de 

exacerbação. 

Em relação ao animal em si, como já foi referido, o impacto da DAC na sua Qv é bastante 

significativo, principalmente devido ao prurido. Também nas pessoas, o prurido aparece como 

sendo o factor de maior impacto, sendo referido em primeiro lugar pelos pais, tanto quando 

questionados sobre o que os incomodava mais a eles acerca da DA dos filhos, como o que 

perturbava mais os próprios filhos, no trabalho realizado por Chamlin et al. (2005). Através do 

presente estudo podemos constatar que o prurido afecta a vida do animal de várias maneiras, 

dificultando as suas normais actividades como brincar, passear, comer e dormir. Tal como no 

estudo realizado por Linek e Favrot (2010), as actividades que surgiram como estando mais 

influenciadas pelo prurido, foram as brincadeiras, os passeios e o sono. De forma 
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interessante, as refeições apareceram igualmente menos afectadas, no entanto, 

correlacionadas não só com o prurido mas também com a duração da doença. 

Aparentemente, animais afectados pela doença há mais tempo (e provavelmente mais 

velhos), são mais facilmente atingidos pelo prurido quando chega a altura das refeições. Neste 

estudo, animais com uma duração da doença inferior a 18 meses, correspondem a animais 

com idades entre os 6 e os 24 meses, ou seja, são animais mais novos, por norma com um 

apetite maior e talvez mais difícil de ser influenciado, o que se pode traduzir por uma 

resistência maior ao prurido perante uma taça de comida. Para além disto, no estudo existem 

animais que estavam a fazer terapia com glucocorticóides, e o facto de as refeições serem o 

que aparece menos afectado pelo prurido na normalidade da vida do animal, pode dever-se 

ao efeito secundário relacionado com o aumento de apetite originado por estes fármacos. 

Os donos consideram que os seus animais se sentem agitados ou cansados devido à doença. 

Estes são factores de grande preocupação para os proprietários, em conjunto com o facto de 

considerarem o tratamento em si um peso na Qv dos seus cães e deste estar relacionado 

com uma grande percentagem de efeitos secundários. 

Apesar de a maioria dos donos afirmar que a doença não alterou o comportamento do seu 

animal para pior, a realidade é que 88% declaram castigar ou distrair os seus animais quando 

estes se coçam. Estes dados vão de encontro aos citados na bibliografia (Linek & Favrot, 

2010), o que significa que além das consequências directas, como prurido, lesõesdor 

associada e lesões, os animais sofrem também de forma indirecta, no que diz respeito a 

castigos e irritabilidade dos donos.  

No ensaio de Noli, Minafó et al. (2011), os componentes mais influenciados na vida do cão 

foram as alterações de humor ou comportamento, actividades relacionadas com brincadeiras 

e o fardo da administração de medicamentos. Alguns dos aspectos, bem como os distúrbios 

no sono, que não aparecem como factores muito afectados neste estudo, diferem dos 

resultados do presente trabalho, bem como do de Linek e Favrot (2010). No entanto, como os 

autores referiam, estas diferenças podem dever-se à escolha de estrutura do questionário, 

bem como a diferenças nas populações em estudo. 

É importante ressalvar que a amostra de donos escolhida não teve qualquer restrição em 

relação ao sexo e idade e que foi assegurado que os seus animais diagnosticados 

previamente com DAC, o tinham sido seguindo meticulosamente todos os critérios e passos 

necessários. Na população canina, não houve restrição quanto à idade, sexo, raça, valores 

na escala de prurido e ERDA e distribuição de lesões, pelo que os 50 cães utilizados podem 

considerar-se representativos de uma população maior. 
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Os questionários foram realizados por via telefónica aos donos, aos quais se explicou no início 

da chamada no que consistia o projecto e qual o objectivo e se perguntou se estariam 

interessados em participar. Nenhum dos proprietários contactados rejeitou responder aos 

questionários; muito pelo contrário, a maioria mostrou-se bastante interessada neste tema e 

nesta iniciativa e demonstrou forte vontade em participar. De facto, observou-se de forma 

geral uma satisfação nos donos por poderem fazer parte de algo mais no que diz respeito à 

doença dos seus animais, do que consultas, aspectos clínicos, tratamentos e pagamentos, e 

também um contentamento bastante acentuado por verem surgir interesse pela Qv deles 

próprios enquanto donos e na dos seus animais de companhia afectados por esta doença 

cutânea. A parceria entre veterinários e donos é de facto crucial para a boa saúde dos cães 

(Schneider et al., 2010) e, neste sentido, a avaliação da Qv torna-se uma ferramenta bastante 

útil, não só para complementar a informação relativa a aspectos clínicos e auxiliar nas 

decisões de manutenção e tratamento de doenças crónicas como a DAC, mas também como 

um factor de agrado e confiança do dono para com o médico veterinário, o que pode contribuir 

para o aumento da adesão e sucesso da terapêutica.   

Para que ao longo desta dissertação fosse possível fazer uma comparação pormenorizada 

com os resultados e conclusões encontrados pelo estudo original, que inspirou a realização 

deste, o mesmo desenho e metodologia foram seguidos e mantidos. 

O contexto temporal é um factor importante nestes questionários. Questões relacionadas com 

o dia em que o questionário é completado podem ser mais precisas, mas pode também 

perder-se informação sobre as actividades que não são realizadas diariamente. Do mesmo 

modo, não seria possível avaliar correctamente uma doença intermitente (como exemplo, o 

prurido pode não estar na mesma intensidade todos os dias). No entanto, se nenhuma base 

temporal fosse indicada, as respostas seriam relacionadas com a experiência a longo termo, 

o que seria difícil voltar a ter acesso após intervenções terapêuticas (Noli, Minafó et al., 2011). 

Em dermatologia humana, os tempos mais utilizados são de uma semana ou quatro semanas. 

Uma semana foi também tida como base no estudo realizado por Noli e seus colaboradores 

(2011), com a justificação de que este tempo oferece precisão e repetibilidade suficiente e 

engloba um período de tempo no qual é provável que decorram a maioria das actividades dos 

animais e dos donos. As quatro semanas foram usadas no “The Family Dermatology Life 

Quality Index” (Basra, Sue-Hoe & Finlay, 2007) com a justificação de que esta é uma duração 

consistente com a natureza episódica de muitas doenças da pele e um período razoável para 

obter estabilidade após alguma alteração na terapêutica e também no “Skindex, a Quality-of-

Life Measure for Patients with Skin Disease: Reliabity, Validity, and Responsiveness” (Chren 

et al., 1996), com a mesma fundamentação. Assim sendo, tendo por suporte as justificações 
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anteriormente referidas, considera-se que devia ter sido utilizada uma das bases temporais 

mais exactas, de uma ou quatro semanas, ao invés da percepção mais recente que os donos 

tinham acerca da doença, que Linek e Favrot (2010) optaram por usar. 

Outro dos aspectos que poderia ter sido elaborado com maior detalhe é a ERDA, 

nomeadamente as perguntas integrantes do questionário efectuado para chegar a um valor 

nesta escala. No estudo realizado por Marinelli et al. (2006), com o objectivo de perceber de 

que forma as características do dono e do animal influenciam a Qv deste último, concluiu-se, 

por exemplo, que a ligação entre ambos era mais forte em casos onde a relação entre eles já 

era longa no tempo, nas situações em que os donos já tinham tido previamente experiência 

com outros animais de companhia, em pessoas com muitas ligações emocionais na sua vida 

e ainda para os donos que não viviam com crianças. Curiosamente, apesar de a ligação entre 

o dono e o seu animal parecer tornar-se mais forte com o decorrer do tempo, contrariamente 

quanto mais longa é esta mesma ligação, menor a Qv do animal, segundo estes autores. 

Outro dos factores tido em conta neste estudo foi os cuidados prestados ao animal como, por 

exemplo, assistência veterinária, prevenção e tratamento contra parasitas, e a razão de 

escolha da alimentação (conveniência, qualidade, doença do animal, aconselhada por amigos 

ou por um especialista, alimentação preferida do cão). Para além destes factores outros que 

poderiam trazer benefício para quantificar esta ligação seriam tentar aferir a razão para a 

aquisição do animal: se para companhia, protecção, trabalho ou sem nenhuma razão 

particular, enquanto outros, como saber quem o alimenta talvez não sejam de todo relevantes. 

Estes aspectos anteriormente referidos, entre outros, poderiam ter sido considerados na 

elaboração do questionário para a ERDA, para que o valor obtido correspondente a esta 

ligação fosse o mais perto possível da realidade.  

Outra opção teria sido a utilização de uma das várias escalas já existentes para avaliar este 

vínculo entre os donos e seus animais, como por exemplo a escala “Lexington Pets 

Attachment Scale”, elaborada por Johnson et al. (1992). Esta escala é utilizada para medir o 

afecto, cuidado e atitudes dos donos e tem vindo ao longo do tempo a ser melhorada, 

resultando em vinte e três questões com excelentes propriedades psicométricas, em que os 

principais factores analisados são o vínculo em geral criado e mantido entre as pessoas e 

seus animais, o bem-estar e direito dos animais e a substituição de pessoas por estes na sua 

vida (Miranda, 2010). 

Algumas das limitações neste estudo foram também as encontradas no ensaio original de 

Linek e Favrot (2010), como o facto de algumas das conclusões aqui tiradas serem, 

provavelmente, comuns à maioria das doenças crónicas e, ainda, estando a maioria dos 
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animais a receberem tratamento na altura dos questionários, a percepção dos donos acerca 

do impacto da DAC na Qv poder estar de algum modo influenciada.  

Teria sido desejável que a amostra deste estudo fosse maior, uma vez que se usou uma 

população de 50 donos em comparação com 98 do primeiro estudo. No entanto, este trabalho 

realizou-se por um curto período de tempo e apenas na área metropolitana de Lisboa, ao 

passo que o estudo de Linek e Favrot (2010) foi multicêntrico, tendo tido lugar em Hamburgo, 

Alemanha e Zurique, Suiça. Mesmo assim, a população de cães atópicos foi considerada de 

um modo geral representativa de uma geral, tanto quanto ao sexo, como à idade, raça e 

aspectos clínicos da DAC. Num cenário ideal, este estudo poderia ter sido realizado a nível 

nacional, para obter resultados acerca do impacto da doença na Qv dos donos e doentes em 

todo o país, e à semelhança do trabalho realizado por Noli e seus colaboradores (2011), 

proceder-se a uma avaliação antes e depois de determinada terapêutica. No entanto, tal não 

foi possível por questões óbvias de limitação de tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 
 

 

IV- Percepção do impacto da dermatite atópica por parte dos médicos veterinários  

 

1. Introdução 

 

O facto de a DAC ser uma doença crónica e incurável faz com que seja necessário um 

tratamento ao longo da vida do doente atópico. Neste sentido, torna-se indispensável que o 

dono seja bem informado e que compreenda com clareza todos os aspectos da doença e, 

consequentemente, do tratamento. 

Em medicina humana, os médicos regularmente investem tempo insuficiente na educação 

dos seus pacientes e familiares acerca, por exemplo, da correcta aplicação de determinados 

tratamentos, o que resulta em falhas e afecta, negativamente, a adesão à terapêutica 

(compliance) (Arkwright et al., 2013). O mesmo é passível de acontecer com os médicos 

veterinários. 

Assim sendo, torna-se parte do papel dos clínicos consciencializarem os proprietários 

relativamente aos aspectos económicos, clínicos e do dispêndio de tempo, bem como de todo 

o processo que lidar com um animal atópico envolve. 

Deste modo, e para ser possível ajustar da melhor maneira a abordagem do médico 

veterinário e a comunicação com o dono, é importante entender qual a sua percepção sobre 

o impacto que a DAC tem na vida dos proprietários dos doentes atópicos. 

 

2. Objectivos 

 

Este questionário foi realizado com o intuito de entender qual a percepção dos médicos 

veterinários acerca do impacto que esta doença assume na Qv dos donos de cães 

diagnosticados com DAC. 

 

3. Material e Métodos 

 

3.1. Desenho e Metodologia do estudo 

 

De forma a complementar a informação acerca do impacto da Qv na vida dos animais e seus 

donos, foi criado um questionário suplementar sobre a percepção que os médicos veterinários 

têm em relação a este tema, que foi posteriormente feito aos clínicos. 

O questionário realizado para os médicos veterinários é composto por 8 perguntas de escolha 

múltipla, e as opções de resposta são: não, pouco, bastante e extremamente. Este esquema 
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de respostas foi elaborado seguindo o modelo do “The Family Dermatology Life Quality Index” 

(Basra et al., 2007). 

O questionário foi testado previamente, sendo realizado a médicos veterinários para 

determinar se as questões eram relevantes e adequadas ao tema e objectivo, e a pessoas 

sem relação com as áreas de saúde, para avaliar alguma eventual dificuldade na 

compreensão das questões. Este questionário encontra-se no Anexo VII. 

 

3.2. Amostra populacional 

 

O questionário acerca da percepção dos médicos veterinários, no que diz respeito ao impacto 

desta doença, foi realizado a 29 profissionais, a trabalhar na área metropolitana de Lisboa. 

 

3.3. Distribuição dos questionários e processamento das respostas obtidas  

 

Os questionários foram feitos pessoalmente, por via telefónica e online, para agilizar o 

processo. No primeiro caso, a sua distribuição foi feita em papel e no segundo por via 

telefónica, tendo as respostas sido posteriormente inseridas online através do serviço “Google 

Docs” no respectivo link; no terceiro caso, foram realizadas através do envio desse mesmo 

link para os médicos veterinários, através dos seus endereços electrónicos.  

Todas as respostas preenchidas online foram automaticamente inseridas na base de dados 

criada pelo “Google Docs”, enquanto as respostas obtidas em papel foram posteriormente 

preenchidas online através do link de acesso. 

 

3.4 Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram tratados com o programa R®. 

Foram utilizados métodos de estatística descritiva, dos quais resultaram tabelas de 

distribuição, que foram mais tarde traduzidas em gráficos que mostram os resultados obtidos. 
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4. Resultados e Discussão 

 

Depois de analisados, os resultados das respostas às 8 perguntas do questionário relativo à 

percepção dos médicos veterinários acerca do impacto da DAC, foram traduzidos em gráficos, 

que se encontram no Anexo VIII. 

 

Face á questão relativa à facilidade em explicar a DAC aos donos, mais de metade dos 

médicos veterinários respondeu que considerava “pouco” fácil. Este é um ponto bastante 

importante, uma vez que a explicação da doença pelos clínicos, e a compreensão pelos 

proprietários é a base para uma boa relação e comunicação entre ambos, para o sucesso da 

terapêutica e, consequentemente, para a manutenção duma Qv de vida positiva para os 

pacientes e donos. Deste modo, existem alguns métodos que podem ser adoptados para 

tornar a explicação mais fácil. Em medicina humana, existem relatos de que os médicos 

investem pouco tempo na explicação da doença e do tratamento, resultando por norma no 

insucesso da terapêutica e afectando negativamente a adesão a esta (Arkwright et al., 2013). 

De facto, no estudo realizado por Lawson et al., (1998), 17% das famílias de crianças atópicas 

relatou receber suporte inadequado dos profissionais, quer no que diz respeito à educação 

sobre a doença, quer relativamente aos aspectos clínicos em si. Para evitar esta situação, 

como Prélaud (2005) referiu, todas as causas e factores de exacerbação da doença devem 

ser explicados em pormenor, por etapas simples, aos donos dos cães. Para tal, a utilização 

de um documento onde se insista nos aspectos mais importantes, pode auxiliar. No que diz 

respeito ao tratamento, este deve ser correctamente explicado e exemplificado, e pode-se 

incitar o proprietário a demonstrar como o faria. As consultas não devem ser apressadas, e 

deve-se incentivar os proprietários a fazer perguntas de modo a resolver todas as suas 

dúvidas. 

No que diz respeito às perguntas 2 e 3, 72% (21 em 29) e 76% (22 em 29) dos clínicos 

considera que os donos compreendem “pouco” a cronicidade da doença e o facto de ser 

incurável, respectivamente. Mais uma vez, a compreensão destes aspectos da doença é 

essencial. Deve-se insistir nos procedimentos acima referidos, pois um dono que não tem a 

noção de que o seu cão está atingido por uma doença deste tipo, pode não conseguir ajudar 

o seu animal de forma adequada e, sem intenção, contribuir para um impacto negativo na Qv 

de vida deste e na sua própria. 

Apesar destes achados, em 29 médicos veterinários, 16 consideram que os donos têm 

expectativas positivas acerca do tratamento e da evolução da doença. No entanto, na questão 

seguinte, 52% (15 em 29) e 45% (13 em 29) afirmam que os donos se sentem “bastante” e 
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“extremamente” desanimados e frustrados perante o insucesso de determinada terapêutica, 

ou na presença de recidivas, respectivamente. Estes resultados significam, que por um lado, 

para que numa abordagem inicial à doença se possa começar dum ponto de partida positivo, 

é favorável que os donos estejam expectantes e esperançosos, por outro lado, não deixando 

de incentivar esta atitude positiva, deve-se consciencializar os proprietários acerca dos prós 

e contras das diferentes opções de terapêutica. Como se concluiu no capítulo anterior desta 

dissertação, os donos consideram o tratamento desgastante para eles próprios e um grande 

fardo para os seus animais. Por esta razão, faz sentido que perante falhas e recidivas eles 

demonstrem sentimentos de frustração e desânimo. De modo a evitar esta situação, quando 

se aconselham as diferentes opções terapêuticas, é importante ressalvar que cada caso é um 

caso, e o que resulta com uns pacientes pode não resultar de imediato ou de todo com outros 

e também referir, para além da possível ocorrência de efeitos adversos e quais, o tempo que 

cada tratamento, individualmente, pode demorar a atingir melhoria ou mesmo sucesso. 

Todos os médicos veterinários inquiridos consideram que os custos são um factor de 

preocupação para os donos. Na realidade 72% (21 em 29) responderam “extremamente” à 

questão 6. Este resultado vai de encontro aos dados encontrados no capítulo anterior, em 

que, tanto neste trabalho, como na bibliografia, as despesas com tratamentos relacionados 

com a DAC são factores financeiros limitativos para os donos. É interessante o facto de que 

41% (12 em 29) dos clínicos considera que um cão por ser de maior porte, pode implicar maior 

bloqueio e dificuldades no que diz respeito aos gastos com a doença. Ao questionar alguns 

veterinários pessoalmente, uma parte deles referiu que esta situação se verificava 

principalmente aquando da utilização da CsA, um fármaco mais caro. 

Como anteriormente se determinou, a DAC não é apenas desgastante a nível emocional, 

físico, e em termos de dificuldades na administração de medicações, mas também, no que 

diz respeito a procedimentos que consomem muito tempo e tempo gasto em consultas. Os 

médicos veterinários têm uma percepção que vai de encontro a esta conclusão, uma vez que 

59% (17 em 29) deles declara que os donos se encontram “bastante” preocupados com o 

tempo que podem ter de despender em tratamentos/consultas, e 10% (3 em 29) acham que 

os donos se encontram “extremamente” preocupados com esta situação. 

De um modo geral, a percepção dos clínicos é que a DAC tem impacto negativo na vida dos 

donos dos doentes, principalmente no que diz respeito à falta de compreensão dos aspectos 

principais da doença, á desilusão face à ineficácia de algum tratamento e, ainda, em relação 

aos custos e tempo gastos no cuidado do seu animal. 
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V- Conclusão 

 

Com a realização desta dissertação, foi possível concluir que a DAC tem um impacto profundo 

e negativo na Qv dos doentes e seus donos na área metropolitana de Lisboa. Em ambos os 

casos, este impacto esteve significativamente relacionado com o nível de prurido do animal. 

Relativamente à Qv dos donos, os aspectos em que esta se demonstrou mais afectada pela 

doença foram: a nível emocional/alteração de humor, no que diz respeito a encargos e 

desgaste relacionados com o tratamento, a nível financeiro e na perturbação do sono. 

Na vida do animal, as actividades que sofreram principal impacto por serem interrompidas 

devido ao prurido foram: as brincadeiras, os passeios e o sono. A maioria dos donos considera 

que o seu cão se sente agitado, inquieto e cansado devido à doença, sendo que o tratamento 

em si é uma das maiores preocupações relativamente aos seus animais. De forma indirecta, 

a Qv dos pacientes está ainda afectada noutra área, pois a maior parte deles são castigados 

ou chamados à atenção por se coçarem devido ao intenso prurido que sentem. 

Os médicos veterinários apercebem-se do impacto que esta doença tem para os donos dos 

doentes atópicos. A maioria regista a existência de uma lacuna na compreensão dos aspectos 

mais importantes da DAC por parte dos donos, como o facto de a doença ser crónica e de 

não existir um tratamento curativo único e ideal. A percepção dos clínicos vai de encontro aos 

resultados obtidos, no que se refere à grande preocupação dos donos com os custos e tempo 

envolvidos no cuidado do seu animal. 
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Anexo I - Questionário “Impacto da Dermatite Atópica Canina na Qualidade de Vida”. 

 

Impacto da Dermatite Atópica Canina na Qualidade de Vida 

*Obrigatório 
 
Nome do dono 

 
 

Idade do dono * 

 Menos 30 anos. 

 De 30 a 60 anos. 

 Mais de 60 anos. 

Sexo do dono * 

 Masculino. 

 Feminino. 

Nome do animal * 

 
 

Idade do animal * 
Data de nascimento. 

 
 
Sexo do animal * 

 Macho. 

 Fêmea. 

Raça * 

 
 

 

I- Questões que se referem a si e à sua família 

Quando responder às perguntas, pense nos seus sentimentos e experiências, na memória mais 

recente, que tem acerca da doença do seu animal. Para cada afirmação, seleccione a resposta com 

que mais se identifica, da seguinte lista:  

 

Discordo completamente, Discordo, Nem concordo nem discordo, Concordo, Concordo completamente 

 

 

A. A doença do meu cão tem impacto na minha qualidade de vida e/ou na vida da minha família? * 
Pergunta de avaliação geral. 
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1. O meu cão faz-me sentir bem. * 
 

2. É um prazer passar tempo com o meu cão. * 
 

3. Graças ao meu cão, eu sou mais activo(a). * 
 

4. Cuidar da doença de pele do meu cão é desgastante para mim. * 

A nível emocional, a nível físico, e no que diz respeito a dificuldades na administração de medicações 

e procedimentos que consomem muito tempo. 

 
5. A doença de pele do meu cão perturba o meu sono e/ou o da minha família. * 

Devido ao facto de ele se coçar, mordiscar ou lamber durante a noite. 

 
6. Arrependo-me de ter o meu cão devido à sua doença de pele. * 

 
7. A doença de pele do meu cão faz-me sentir triste. * 

 
8. A doença de pele do meu cão mudou a normalidade da minha vida familiar. * 

 
9. Devido à doença de pele do meu cão, mudei as minhas actividades de lazer. * 

 
10. Já pensei que seria melhor proceder à eutanásia do meu cão devido à sua doença de pele.* 

 
11. Eu encontro-me menos vezes com amigos e/ou familiares devido à doença de pele do meu 
cão. * 

 
12. Eu não posso deixar o meu cão ao cuidado de outras pessoas devido à sua doença de pele. * 

 
13. Eu evito passear o meu cão em sítios onde me posso encontrar com outros donos de cães 
por causa da sua doença de pele. * 

 
14. Eu sinto-me envergonhado acerca da aparência e/ou cheiro do meu cão. * 

 
15. O coçar, mordiscar e lamber do meu cão torna-me mais facilmente irritável. * 

 
16. Tenho que limitar outras despesas para poder pagar o tratamento do meu cão. * 

  

 

II- Questões que se referem ao seu cão 

Quando responder às perguntas, pense nos seus sentimentos e experiências, na memória mais 

recente, que tem acerca da doença do seu animal. Para cada afirmação, seleccione a resposta com 

que mais se identifica, da seguinte lista:  

 

Discordo completamente, Discordo, Nem concordo nem discordo, Concordo, Concordo completamente 

 
B. A doença do meu cão tem impacto na sua própria qualidade de vida? * 

Pergunta de avaliação geral. 
    

17. O meu cão interrompe as brincadeiras para se coçar, mordiscar e lamber a si próprio. * 
 

18. O meu cão interrompe os passeios para se coçar, mordiscar e lamber a si próprio. * 
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19. O meu cão interrompe as refeições para se coçar, mordiscar e lamber a si próprio. * 
 

20. O meu cão interrompe o sono para se coçar, mordiscar e lamber a si próprio. * 
 

21. O meu cão é feliz. * 
 

22. O meu cão é brincalhão e activo. * 
 

23. O meu cão dorme bem. * 
 

24. A doença de pele do meu cão mudou o seu comportamento para pior. * 
 

25. O meu cão está agitado/inquieto. * 
 

26. O meu cão está cansado devido à sua doença de pele. * 
 

27. Eu castigo/distraio o meu cão por ele se coçar, mordiscar e lamber. * 
 

28. O tratamento em si (champô, comprimidos...) é um fardo para o meu cão. * 
 

29. Eu reduzi a frequência de duração dos passeios do meu cão. * 
 

30. O tratamento causa efeitos secundários no meu cão. * 
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Anexo II – Questionário “Escala de relação dono-animal”. 

 

Escala de relação dono-animal 

*Obrigatório 
 
Nome do dono 

 
 

Idade do dono * 

 Menos de 30 anos. 

 De 30 a 60 anos. 

 Mais de 60 anos. 

Sexo do dono * 

 Masculino. 

 Feminino. 

Nome do animal * 

 
 
 

Idade do animal * 
Data de nascimento. 

 
 

Raça * 

 
 

I- Questões sobre a sua relação com o seu animal. 

 
Escolha as respostas que melhor correspondem à sua situação. 

 
1. Onde o seu cão passa a maior parte do tempo? * 

 Em casa. 

 Em casa, mas tem acesso livre à rua. 

 No exterior. 

2. Quantas horas por dia passa com o seu cão, durante as quais o está a observar? * 

 Menos de 2 horas. 

 2 a 4 horas. 

 Mais de 4 horas. 
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3. É você próprio (a) que alimenta o seu cão? * 

 Nunca. 

 Às vezes. 

 A maioria das vezes. 

4. É você próprio (a) que passeia o seu cão? * 

 Nunca.  

 Ás vezes. 

 A maioria das vezes. 

5. O seu cão dorme no seu quarto? * 

 Sim. 

 Não. 

6. Quantas pessoas vivem na sua casa? * 

 Moro sozinho (a). 

 2 pessoas. 

 Mais de 2 pessoas. 

7. Quantos cães e gatos vivem na sua casa? 

 1 cão. 

 1 cão e 1 gato. 

 2 cães. 

 Mais de 2 animais (cães ou gatos). 

8. Qual das seguintes frases melhor representa o que o seu cão significa para si. * 

 É como um membro da família. 

 É o meu animal de estimação. 

 É como meu filho. 
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Anexo III – Escala analógica visual de avaliação do prurido/Visual Analogic Scale (VAS) 

(Adaptado de: Hill, Lau e Rybnicek, 2007). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prurido 
Extremamente 

grave  
coça/arranha, 

morde, lambe e 
esfrega-se 

constantemente. 

 

Sem prurido  
não se 

coça/arranha, nem 
se morde, lambe ou 
esfrega mais do que 

um cão normal. 
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Anexo IV – Critérios de inclusão e exclusão dos pacientes no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios de inclusão 

1- História de prurido permanente. 

2- Diagnóstico clínico de DAC- diagnóstico clínico baseado nos “critérios de Favrot” (Favrot, 

Steffan, Seewald & Picco, 2010). 

3- Sem resposta por um período mínimo de 6 semanas de dieta composta por alimentos novos 

(comida caseira ou comercial) ou dieta de exclusão hidrolisada. 

4- Sem resposta a um regime de controlo de pulgas de pelo menos 8 semanas e controlo 

mensal na altura da realização dos questionários. 

5- Escala de prurido. 

6- Escala de relação dono-animal. 

Critérios de exclusão 

1- Evidências de infestação por parasitas. 

2- Evidências de infestação bacteriana ou fúngica. 

3- Presença de outras doenças crónicas ou situações simultâneas que pudessem interferir com 

os resultados dos questionários sobre a qualidade de vida. 
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Anexo V – Comparação entre as populações caninas do HVL e do HEFMV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 4 – Comparação da duração da doença (em meses) nas populações de cães 
atópicos do HEFMV e do HVL. 

 

Gráfico nº 5 - Comparação dos valores na ERDA, nas populações de cães atópicos do 
HEFMV e do HVL. 
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Gráfico nº 6 - Comparação das idades dos animais (em anos), nas populações de cães 
atópicos do HEFMV e do HVL. 

Gráfico nº 7 - Comparação dos valores de prurido, nas populações de cães atópicos do 
HEFMV e do HVL. 
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Anexo VI – Sumário das idades, duração da doença, prurido e ERDA dos animais em estudo. 

 

 

Tabela nº 8 - Informação a cerca da população de doentes atópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Média  Desvio-padrão Valor máximo Valor mínimo 

Idade (anos) 4,84 2,75 13 1 

Duração da doença 

(meses) 
45,48 31,5 132 6 

Prurido 7,3 1,7 10 4 

ERDA 3,16 2,6 7 -4 
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Anexo VII – Questionário “Percepção do impacto da dermatite atópica canina por parte dos 

médicos veterinários” 

 

Percepção do impacto da dermatite atópica canina por parte dos médicos 

veterinários 

 

Para cada pergunta, escolha a resposta que melhor corresponde à sua percepção enquanto médico 

veterinário, da seguinte lista: 

Não, Pouco, Bastante, Extremamente 

*Obrigatório 

 

1. Considera fácil explicar a doença aos donos? * 

 Não. 

 Pouco. 

 Bastante. 

 Extremamente. 
 

2. Os donos compreendem o facto de a doença ser crónica? * 

 Não. 

 Pouco. 

 Bastante. 

 Extremamente. 
 

3. Os donos compreendem o facto de a doença ser incurável? * 

 Não. 

 Pouco. 

 Bastante. 

 Extremamente 
 

4. Os donos mostram-se com expectativas positivas acerca do tratamento e da evolução da 
doença? * 

 Não. 

 Pouco. 

 Bastante. 

 Extremamente. 
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5. Os donos mostram-se desanimados/frustrados quando algum tratamento não resulta ou 
quando há recidiva? * 

 Não. 

 Pouco. 

 Bastante. 

 Extremamente. 
 

6. Os custos envolvidos nos tratamentos são um factor de preocupação para os donos? * 

 Não. 

 Pouco. 

 Bastante. 

 Extremamente. 
 

7. Nota que o facto de um cão ser de maior porte, logo mais pesado, é motivo de maior 
dificuldade e de algum bloqueio no que diz respeito aos custos? * 

 Não. 

 Pouco. 

 Bastante. 

 Extremamente. 

 
8. Os donos mostram-se preocupados em relação ao tempo que podem ter de despender em 
consultas e/ou tratamentos? * 

 Não. 

 Pouco. 

 Bastante. 

 Extremamente. 
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Anexo VIII – Respostas ao questionário “Percepção do impacto da dermatite atópica canina 

por parte dos médicos veterinários” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não.
14%

Pouco.
55%

Bastante.
31%

Extremamente
.

0%

Não.
4%

Pouco.
72%

Bastante.
24%

Extremamente.
0%

Não.
7%

Pouco.
76%

Bastante.
10%

Extremamente.
7%

Gráfico nº 8 - Respostas à pergunta 1 “Considera fácil explicar a doença aos donos?”. 

Gráfico nº 9 - Respostas à pergunta 2 “Os donos compreendem o facto de a doença ser 
crónica?”. 

 

Gráfico nº 10 - Respostas à pergunta 3 “Os donos compreendem o facto de a doença ser 
incurável?”. 
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Não.
0%

Pouco.
0%

Bastante.
28%

Extremamente
.

72%

Não.
0%

Pouco.
3%

Bastante.
52%

Extremamente.

45%

Não.
3%

Pouco.
35%

Bastante.
55%

Extremame
nte.
7%

Gráfico nº 11 - Respostas à pergunta 4 “Os donos mostram-se com expectativas positivas 
acerca do tratamento e da evolução da doença?”. 

Gráfico nº 12 - Respostas à pergunta 5 “Os donos mostram-se desanimados/ frustrados 
quando algum tratamento não resulta ou quando há recidivas?”. 

Gráfico nº 13 - Respostas à pergunta 6 “Os custos envolvidos nos tratamentos são um factor 

de preocupação para os donos?”. 
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Não.
3%

Pouco.
28%

Bastante.
59%

Extremamente.
10%

Não.
21%

Pouco.
17%

Bastante.
41%

Extremamente
.

21%

Gráfico nº 14 - Respostas à pergunta 7 “Nota que o facto de um cão ser de maior porte, logo 

mais pesado, é motivo de maior dificuldade e de algum bloqueio no que diz respeito aos 

custos? 

 

Gráfico nº 15 - Respostas à pergunta 8 “Os donos mostram-se preocupados em relação ao 

tempo que podem ter de despender em consultas e/ou tratamentos?” 

 


