
Tratamento da dermatite atópica canina: atuais 
diretrizes do Comitê Internacional de Doenças 
Alérgicas dos Animais (ICADA)
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Em 2015, o Comitê Internacional de Doenças 
Alérgicas dos Animais (ICADA) publicou 
uma última atualização de suas diretrizes no 
tratamento da Dermatite Atópica Canina (DAC). 
Contando, em sua elaboração, com importantes 
nomes da dermatologia veterinária, tais 
diretrizes têm por objetivo principal trazer 
as boas práticas adotadas pelos maiores 
especialistas em doenças alérgicas no mundo. 
Confira aqui um resumo deste guideline:

TRATAMENTO DAS CRISES AGUDAS

1) Identificação dos fatores 
desencadeadores das crises

As causas de base mais comuns a desencadear 
crises alérgicas em pequenos animais são:

• Alérgenos ambientais como ácaros e pólens;
• Elementos da dieta – alérgenos alimentares;
• Picada de pulga e outros ectoparasitas;
• Infecções cutâneas por bactérias e leveduras.

2) Aumento da higiene e  
cuidados com a pele

Os banhos retiram da superfície da pele os 
potenciais alérgenos ambientais que podem 
desencadear crises. Shampoos que contenham 
ácidos graxos e açúcares têm demonstrado um 
efeito antipruriginoso, fundamental nesta fase.

3) Uso de fármacos para redução  
do prurido

Nesta fase é de fundamental importância o uso 
de medicações que reduzam a inflamação e o 
prurido, que perpetuam o processo alérgico. 
Como característica, estas medicações devem 
agir rapidamente no controle desses sinais 
clínicos. Exemplos:

• Corticoides tópicos;
• Corticoides orais;
• Oclacitinib.

Obs.: não existem evidências científicas que 
suportem o uso de anti-histamínicos em cães.

TRATAMENTO DA FASE CRÔNICA

1) Manutenção das medidas de controle 
das causas desencadeadoras de crise

• Dieta de eliminação;
• Controle de ectoparasitas;
• Teste alergênico (intradérmico ou sorológico), 

quando disponíveis – importante não para o 
diagnóstico da doença, mas para a exclusão 
de potenciais alérgenos e detecção de 
hipersensibilidade mediada por IgE;

• Controle de ácaros domésticos;
• Uso de antibioticoterapia sistêmica e/ou 

antissépticos tópicos.
Allermyl® Glyco  

é um shampoo que contém 
ácidos graxos e ceramidas, 

que auxiliam na reposição de 
elementos fundamentais para 

a barreira cutânea, além de 
açúcares da exclusiva tecnologia 
Glyco, com ação antiaderente e 
que ajudam na manutenção do 

equilíbrio da pele.
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2) Manutenção da higiene  
e cuidados com a pele

• Banhos com shampoos hidratantes e que 
contenham tecnologias específicas, que 
auxiliem no reparo da barreira cutânea e 
controle de eventuais infecções secundárias;

• Suplementação oral com Ácidos Graxos 
Essenciais (AGE) – ômegas 6 e 3;

• Suplementação tópica com ceramidas, 
colesterol e ácidos graxos.

Fase  
crônica

Fase  
aguda

3 semanas 5 semanas Até novas 
recomendações

A suplementação com ácidos graxos, seja pela 
via oral ou tópica, mostra maior efetividade na 
fase crônica da doença, pois eliminam-se outros 
fatores que possam comprometer sua ação e, 
também, porque necessitam de um certo tempo 
de administração para que os resultados sejam 
observados.

3) Uso de fármacos para redução  
do prurido

• Corticoides tópicos;
• Corticoides orais;
• CICLOSPORINA.

*Caso o cão volte a apresentar piora dos sinais clínicos,  
a dose de administração diária deve ser mantida.

Cyclavance® 
em dias 

alternados*

Enquanto na fase aguda existe uma maior 
preocupação com a velocidade de ação dos 
fármacos, na fase crônica é importante a 
utilização de medicamentos que ofereçam 
segurança e, portanto, menos efeitos colaterais.

A ciclosporina (Cyclavance®) é um fármaco 
que age lentamente, iniciando sua ação a partir 
de 3 semanas de administração. Os corticoides 
orais agem rapidamente, mas seu uso por um 
período prolongado pode trazer graves efeitos 
colaterais. As diretrizes do ICADA (2015) nos 
sugerem como proceder no tratamento crônico 
da DAC:

“Os glucocorticoides levam a uma melhora 
mais rápida do que a ciclosporina, no 
entanto, a ciclosporina pode ser combinada 
com a prednisolona oral durante as 3 
primeiras semanas, de forma a acelerar o 
aparecimento de melhorias clínicas.” 

Sobre a dose ideal de ciclosporina e seu esquema 
de administração, o ICADA nos propõe:

“A ciclosporina oral deve ser administrada 
em uma dose de 5 mg/kg, uma vez ao dia, até 
um controle satisfatório dos sinais clínicos, o 
que normalmente demora de 4 a 6 semanas. 
Daí em diante, a dose requerida para manter 
a remissão deve ser reduzida por diminuição 
da frequência de tratamento.”

Esquema de protocolo de tratamento proposto, 
mantendo pelo menos 8 semanas de tratamento 
com Cyclavance® na fase de indução:
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