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DERmATITE ATópIcA
É uma enfermidade muito frequente na clínica dermatológica  
de cães e ocorre, segundo a literatura, de 20 a 30%  
da população de cães. 

Tem como etiologia: fatores genéticos, desregulação  
imunológica, alterações de barreira cutânea, fatores  
ambientais e agentes infecciosos envolvidos.

As manifestações dermatológicas  
da dermatite atópica incluem:

•	 Alopecia	
•	 Eritema
•	 Pápulas	
•	 Em	quadros	crônicos:	liquenificação,	discromia	cutânea	 
 (hiperpigmentação) e formação de escamas são evidenciadas.

a topografia lesional ocorre na maioria das vezes em região  
de face (região periocular, face interna de pavilhões auriculares 
e região peribucal), flexuras, região distal de membros, axilar, 
abdominal, inguinal, perivulvar e perianal.
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Figura 1:  
Canino	com	 
dermatite atópica. 
Presença	de	 
eritema em  
placar em região 
abdominal e  
de face medial  
de membros  
pélvicos.

Figura 3: 
Canino	com	 
dermatite atópica  
e piodermite  
superficial.  
Presença	de	 
eritema,	pápulas	
eritematosas  
e pústulas.

Figura 2:  
Canino	com	 
dermatite atópica.  
Presença	de	 
eritema,	pápulas	
eritematosas  
e escamas  
furfuráceas.

Figura 4: 
Canino	com	 
dermatite atópica  
e piodermite  
superficial.  
Presença	de	 
eritema,	pápulas	
eritematosas  
e deposição de  
crostas	hemáticas.

mANIfESTAÇÕES DERmATOlógIcAS DA DERmATITE ATópIcA:



Figura 5:
Canino	com	 
dermatite atópica. 
Quadro de evolução 
crônica	com	 
alopecia, eritema  
e aumento da  
espessura cutânea 
(liquenificação  
e edema) em face 
dorsal de membro 
torácico.

Figura 8: 
Exame	citológico	 
do animal da  
Figura	7	realizado	 
por fita adesiva,  
evidenciando 
grande quantidade  
de corneócitos e  
bactérias tipo cocos,  
que caracterizam  
o quadro de  
hipercrescimento  
bacteriano (Bacterial 
overgrowth dog  
skin	-	BoG).

Figura 6: 
Canino	com	 
dermatite atópica. 
Quadro de evolução 
crônica	com	 
alopecia, eritema  
e liquenificação.

Figura 7: 
Canino	com	 
dermatite atópica. 
Quadro de evolução 
crônica	com	 
alopecia, eritema, 
liquenificação  
e presença de  
escamas cutâneas.



Figura 10: 
Exame	citológico	 
do animal da  
Figura	9.	 
observa-se	uma	
grande quantidade  
de corneócitos e  
leveduras compatíveis 
com Malassezia spp., 
caracterizando  
quadro de Malassezia 
overgrowth dog  
skin	(MoG).

Figura 12: 
Exame	citológico	 
do animal da  
Figura	11.	 
observa-se	a	
presença de grande 
quantidade de  
leveduras  
compatíveis com 
Malassezia spp.,  
caracterizando  
quadro de  
Malassezia  
overgrowth dog  
skin	(MoG).

Figura 9: 
Canino	com	 
dermatite  
atópica. Quadro  
de evolução  
crônica	com	 
alopecia, eritema, 
liquenificação  
e hiperpigmentação.

Figura 11:
Canino	com	dermatite	atópica.	 
Quadro	de	evolução	crônica	 
com alopecia, eritema,  
liquenificação	e	máculas	 
hiperpigmentadas em região 
ventral.	Pode-se	observar	 
quadro descamativo associado  
e pelame untuoso.



DERmATITE ATópIcA

Restauração da barreira cutânea
Cuidados	com	banhos	e	uso	de	emolientes

terapia	Anti-inflamatória	
e antipruriginosa

antibióticos
antifúngicos

Inflamação Sintomas Complicações

Disfunção de 
barreira cutânea

Disfunção 
Imunológica



SolUçÕES	AGENER	DERMA

tRAtAMENto	E	MANUtENção 
DA	DERMAtitE	AtóPiCA

ANtiMiCRoBiANoS
• CLORESTEN • SEPT CLEAN • CLINBACTER 75 E 150 MG 

• AGEMOXI CL 50 E 250 MG
CORTISHAMP • VITTA 3.6

iNFlAMAção	CUtâNEA

hiDRAtAção	CUtâNEA
• DERMOGEN XAMPU • HIDRAPET

• VITTA 3.6 • REVIPEL • DERMOGEN OTO (pH fisiológico)



INDIcAÇÕES

Alívio do prurido e da inflamação 
nas dermatoses responsivas aos 
corticoides. 

Terapia adjuvante das dermatoses 
alérgicas de cães e gatos.

Xampu com Acetato de Hidrocortisona, 
Queratina Hidrolisada a 1% e Lipossomas

Lipossomas

Lipossomas

®

INDIcAÇÕES

Xampu de uso frequente para 
peles normais, ressecadas e/ou 
com seborreia seca de grau leve, 
além de prevenir a ocorrência 
das afecções cutâneas. Pode 
ser utilizado antes ou durante 
o intervalo do tratamento com 
outros xampus.

Xampu hidratante com Ácido Lático, Glicerina, Germe 
de Trigo, Queratina Hidrolisada e Lipossomas

®

Queratina Hidrolisada: é uma proteína presente na epiderme 
e anexos cutâneos (pelos, unhas e coxins).

glicerina: ação umectante. 

Ácido lático: ação umectante. 

germe de Trigo: hidratante	e	fonte	natural	de	vitamina	E.	

•	 Qual	é	a	sua	função?

Repõe a proteína perdida por meio de agressões físicas e químicas, 
auxilia na barreira cutânea, protege a pele contra a irritação, restaura 
o brilho da pelagem e devolve a elasticidade aos pelos.

•	 Qual	é	a	sua	função?

Hidrata e protege a pele contra o ressecamento.

•	 Qual	é	a	sua	função?

Controle	da	descamação	cutânea.

ação hidratante, antibacteriana e antipruriginosa.

•	 Qual	é	a	sua	função?

Promove	a	hidratação	ativa.

Antioxidante	e	auxilia	na	reparação	da	pele	seca	e	áspera.



INDIcAÇÕES

Creme sem enxágue, indicado para a hidratação da pele 
e dos pelos de cães e gatos. 

Retém a umidade e mantém a hidratação, 
proporcionando maior flexibilidade à pele.

Facilita o desembaraço na hora de pentear, evitando o 
estresse.

Creme sem enxágue com Óleo de Macadâmia, 
Ceramidas e Silicones

®

®

INDIcAÇÕES

Hidratação dos calos de apoio e regiões caracteristicamente 
secas e mais suscetíveis à ação de fatores externos, por 
exemplo os coxins.

Creme hidratante com Uréia, Silicones e Óleo mineral

Silicones: ação hidratante ativa e emoliente. 

•	 Qual	é	a	sua	função?

Revestem a pele e os pelos danificados formando um filme 
protetor,	mantendo	a	água	dentro	da	pele	e	fibra	dos	pelos.

Diminui o frizz e promove brilho à pelagem.

óleo de macadâmia: rico	em	ômega	7	(ácido	palmitoleico),	um	
ácido	graxo	essencial	com	importante	ação	bioativa	por	ser	também	
encontrado	no	sebo	natural	da	pele.	Possui	ação	emoliente.

•	 Qual	é	a	sua	função?

Auxilia	na	retenção	de	água	na	pele	(ação	emoliente).

Ação	umectante	(possui	ômega	6).

Hidratação cutânea e restauração da oleosidade perdida 
devido ao ressecamento. 

Mantém o tecido cutâneo macio.

ceramidas: principais componentes do estrato 
córneo e formam a barreira cutânea. 

•	 Qual	é	a	sua	função?

Sua	principal	função	é	evitar	a	perda	transepidérmica	de	água 
(ação emoliente).

Restaura a integridade da barreira cutânea.

aumenta a hidratação 
da pele.

auxilia a renovação celular. 

Possui	ação	anti-inflamatória.

Uréia: é hidratante, umectante e emoliente. 

•	 Qual	é	a	sua	função?

Promove	hidratação	ativa	e	possui	
ação levemente queratolítica.

Melhora a elasticidade da pele.

óleo mineral: 
ação emoliente.

•	 Qual	é	a	sua	função?

Impede a perda 
transepidérmica	de	água.



Ácido lático: ação umectante. 

•	 Qual	é	a	sua	função?

Controle	da	descamação	cutânea, 
ação antibacteriana e antipruriginosa.

Alantoína: é extraída da planta 
confrei (Symphytum oficinale) 
e possui ação hidratante e 
emoliente.

•	 Qual	é	a	sua	função?

Favorece	a	regeneração	tecidual,	promove	a	hidratação	
ativa, emoliente, calmante, antisséptica e levemente 
queratolítica.

Extrato de Aloe Vera: ação emoliente 
e	umectante	(atrai	a	água	para	dentro	da	pele).

•	 Qual	é	a	sua	função?

Possui	propriedades	hidratantes, 
cicatrizantes, antibacteriana, 
antioxidante e regeneradora tecidual.

INDIcAÇÕES

Limpador auricular para cães e gatos, indicado para 
a higiene frequente das orelhas.

Solução otológica com Ácido Lático, Alantoína 
e Extrato de Aloe Vera

0 1 2 3 4 5

Ácido Neutro Básico

6 7 8 9 10 11 12 13 14

pH fisiológico

®



Ômegas 3 e 6: são	ácidos	graxos	essenciais	que	atuam	na 
formação da membrana celular e manutenção da barreira 
cutânea.

•	 Qual	é	a	sua	função?

os	ácidos	graxos	se	incorporam	as	ceramidas	na	camada	lipídica 
do	estrato	córneo,	impedindo	a	evaporação	da	água	através	da	pele 
(ação emoliente).

Contribui	para	a	saúde	da	pele	(maciez	e	elasticidade)	e	qualidade 
da pelagem (maciez e brilho). 

Evita	a	queda	de	pelos.

“A suplementação oral com ácidos graxos essências, principalmente com ômega 
6, poderá favorecer a camada lipídica superficial da pele e melhorar o brilho e a 
qualidade dos pelos” (OLIVRY et al, 2015).

®

INDIcAÇÕES

Suplemento para pele e pelos. Auxilia no processo 
de queda de pelo, mudança de pelagem e preparo 
de animais para exposições.

Suplemento para pele e pelos com Ômegas 
3 e 6, Vitaminas A e E, Zinco, Biotina e Selênio.

Vitaminas	e	minerais	são	essenciais	para	a	manutenção	da	pele	saudável.

Vitamina A ou Ácido Retinóico: antioxidante, influencia a diferenciação 
e manutenção do tecido epitelial, afeta diretamente a queratinização e 
o crescimento dos pelos.

Vitamina E e Selênio: contribuem para o processo de regeneração cutânea e 
são antioxidantes (protegem a membrana celular da ação dos radicais livres).

Biotina: vitamina	essencial	do	complexo	B	(B7)	necessária	para	a	síntese 
de	ácidos	graxos,	aminoácidos	e	purinas	pelo	tecido	epitelial.	

Zinco: nutriente para pele e pelo e importante para o metabolismo dos 
carboidratos,	lipídeos,	proteínas	e	ácidos	nucleicos.



Ação

HIDRATAÇÃO ATIVA UMECTAÇÃO OCLUSÃO / EMOLIENTE

As substâncias 
hidratantes conduzem 

água para a pele

As substâncias umectantes  
atraem água do ambiente para 

a superfície cutânea

A oclusão é realizada por lipídeos 
ou substâncias emolientes que formam 

um filme protetor sobre a pele e impedem 
a perda de água transepidérmica.

COMPONENTES 
DA BARREIRA 

CUTÂNEA

       INgREDIENTES

Ácido Lático X

Alantoína X X

Ceramidas* X X

Colesterol e Ácidos graxos* X X

Extrato de Aloe Vera X X

germe de trigo X

glicerina X

Oléo de macadâmia X X

Óleo mineral X

Ômegas 3 e 6 X X X

Queratina* X

Silicone X X

Uréia X X X

Vitamina E X X

os	produtos	hidratantes	são	substâncias	hidrofílicas	que	podem	atuar	de	três	diferentes	formas:	
hidratação ativa, umectação e oclusão/emoliente.

*componentes do estrato córneo 

AÇÃO DOS HIDRATANTES E RESTAURADORES DA BARREIRA cUTÂNEA



A BARREIRA cUTÂNEA preservada impede a perda transepidérmica de água, 
impede a entrada de alérgenos e microrganismos, e mantém a pele saudável.

Ação dos hidratantes na pele
a pele é composta pela epiderme, derme e tecido subcutâneo.

a epiderme é dividida em estrato córneo (mais externo), estrato granuloso, 
estrato espinhoso e estrato basal.

o	estrato	córneo	é	composto	por	corneócitos	ou	queratinócitos	cornificados,	
que estão rodeados pelas camadas lipídicas (composta por ceramidas, 
colesterol	e	ácidos	graxos)	e	atua	como	Barreira	Cutânea.

Epiderme

Estrato córneo

UmEcTANTE

Substância que retém na epiderme 
a água da superfície cutânea

HIDRATAÇÃO ATIVA

Substância que fornece e 
aumenta o teor de água da pele

EmOlIENTE (oClUSiVo)

Substância que 
impermeabiliza a superfície 
da pele e evita que a água 

evapore



UM	BANho	DE	tECNoloGiA:

lINHA AgENER DERmA

Lipossomas

lIpOSSOmAS
• O que são?
São	nanopartículas,	pequenas	partículas	esféricas,	
que	contém	em	seu	interior	Ômegas	3	e	6,	
Vitaminas	A,	C	e	E.

Representam a mais avançada tecnologia em 
transporte de substâncias.   

• Qual é a sua função?
Transporte de substâncias para as camadas mais 
profundas da pele, regiões que nem sempre são 
alcançadas pelos produtos tópicos, promovendo 
hidratação, nutrição, favorecendo o reparo tecidual 
e crescimento dos pelos (auxilia na desobstrução 
do folículo piloso).



EM	BREVE, 
a lInHa AgENER DERmA 
VAi	tE	SURPREENDER	
AiNDA	MAiS.
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Consulte	sempre	um	médico	veterinário.	Material	dirigido	unicamente	 
aos	profissionais	médicos	veterinários	e	equipe	de	vendas.

www.agener.com.br - SAC: 0800 701 1799

Siga agener.oficial


