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A SAÚDE 
DA PELE
Uma questão de  
máxima importância

A pele funciona como um órgão de defesa 
primária frente a múltiplas agressões do 
ambiente.

A barreira cutânea, sua camada mais 
superficial, constitui uma autêntica interface 
entre a pele e o meio ambiente:
Controla a perda transepidérmica de água e 
eletrólitos, protege contra os raios UV, evita o 
crescimento microbiano e assegura a renovação 
celular; sua saúde é de extrema importância.

Uma barreira cutânea saudável requer uma 
delicada organização de seus componentes 
e um correto equilíbrio entre os processos de 
queratinização e descamação.

Irritação, ressecamento da pele, prurido ou 
pelagem opaca são apenas alguns dos sinais 
que podem identificar uma barreira cutânea 
alterada. Com o passar do tempo e falta de 
cuidados adequados, a pele se torna cada vez 
mais vulnerável.

_
Barreira cutânea, estrutura e função normal



Sessenta cães com dermatite atópica foram divididos 
em dois grupos para distintos tratamentos, onde 
o grupo 1 (30 animais) recebeu tratamento com 
xampu hidratante, spray hidratante e ampola spot 
on repositora de barreira cutânea, e o grupo 2 (30 
animais) recebeu banhos semanais com xampu 
para crianças. Em todos os cães, um escore de lesão 
validado (canine atopic dermatitis extent and severity 
index CADESI- 4) foi determinado e o prurido foi 
avaliado com escala visual do prurido antes e após 
o tratamento. Houve diferença significativa entre 
os grupos no escore de CADESI-4 e diminuição do 
prurido, revelando melhores resultados para ambos os 
parâmetros em animais do grupo 1. A avaliação dos 
proprietários também foi melhor para os animais que 
receberam o protocolo do grupo 1. Efeitos adversos 
não foram observados em nenhum dos grupos.

Unitermos: dermatite atópica (DA), CADESI, 
hidratação, cão.
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INTRODUÇÃO
O diagnóstico da etiologia do prurido em cães, não é 
tarefa fácil para o clínico veterinário, particularmente 
pela variação da apresentação clínica dos casos. 
Deve-se considerar ainda que o prurido muitas vezes 
não é o motivo principal que leva o proprietário a 
procurar um veterinário. Muitos proprietários procuram 
o atendimento devido a lesões de pele apresentadas 
por seus animais. Consequentemente o veterinário 
deve estar atento a tais circunstâncias e abordar 
corretamente o caso para evitar falhas de diagnóstico. 
Dentre as dermatopatias que podem provocar quadros 
pruriginosos, as dermatites alérgicas, destacam-se entre 
as outras1.

A atopia é uma das doenças mais comuns e 
frustrantes do cotidiano da prática veterinária. É 
atualmente tida como a mais frequente dermatopatia 
de etiologia alérgica, sendo que alguns autores 
destacam que pode acometer 15% da população 
canina1,7.

Para que se firme o diagnóstico de atopia, devem 
ser afastadas as possibilidades de dermatite alérgica 
a picada de ectoparasitas (DAPE) e reações adversas 
alimentares ou alergia alimentar (AA). Após a eliminação 
clínica destas possibilidades o diagnóstico de dermatite 
atópica pode ser proposto1.

Quando o diagnóstico de dermatite atópica é 
firmado, o quadro será insolúvel, por tratar-se de 
doença genética. Dentre os mecanismos apontados na 
dermatite atópica o defeito na barreira epidérmica, pode 
provocar maior contato entre o SIC (sistema imunológico 
cutâneo) e antígenos ambientais com consequente 
desencadeamento das reações imunológicas e 
finalmente do quadro desta alergopatia2,3,7. Esta 
complexa enfermidade resulta em sintomas como 
inflamação e congestão resultando em eritema e 
prurido, levando a escoriações e maior exposição 
a micro-organismos oportunistas como bactérias e 
leveduras, finalmente oferecendo processos secundários 
de disqueratinização, malasseziose, sobrecrescimento 
bacteriano e foliculites bacterianas. Disto decorrem 
diferentes sintomas e níveis de gravidade dos pacientes 
acometidos, levando à perda da qualidade de vida.

Muitas modalidades de terapia são tentadas, como: 

Imunoterapia, Alopatia, Homeopatia, dentre outras, 
entretanto a maioria dos tutores e médicos veterinários 
buscam por fármacos que eliminem o prurido, que neste 
caso é a pior consequência desta enfermidade.

Recentemente o conceito de multimodalidade 
ganhou força no entendimento que a combinação de 
diferentes modalidades e formas terapêuticas podem 
promover a melhora do paciente com menos doses de 
medicamentos sistêmicos. Ainda a correção ou controle 
das alterações imunológicas, bem como a restauração 
da barreira cutânea são alvos das ações aplicadas para 
o controle do quadro. Entretanto, frequentemente há 
dificuldade de comprovação da efetividade de cada uma 
destas manobras.

OBJETIVOS
Baseado no exposto, o presente trabalho objetiva:
» Avaliar a diminuição do CADESI em animais 
submetidos ao tratamento com a associação hidratação/
reposição de barreira cutânea;
» Avaliar a melhora do prurido em animais submetidos 
ao tratamento com a associação hidratação/reposição 
de barreira cutânea;
» Comparar a diminuição do CADESI em animais 
submetidos ao tratamento com a associação hidratação/
reposição de barreira cutânea, com aqueles submetidos 
à banhos com xampu de criança;
» Comparar a melhora do prurido em animais 
submetidos ao tratamento com a associação hidratação/
reposição de barreira cutânea, com aqueles submetidos 
à banhos com xampu de criança;
» Avaliar a impressão global dos tutores frente à 
associação hidratação reposição de barreira cutânea.

MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado com dois grupos de animais 
escolhidos para o grupos por randomização utilizando-se 
o aplicativo Randomness for Apple (2014 Kevin Simore).

Animais:
Sessenta cães atópicos com sinais clínicos perenes 
foram incluídos no estudo e todos os proprietários 
assinaram um termo de consentimento. Foram 
utilizados animais da espécie canina, com quadros 
de atopia. Todos os animais já haviam feito controle 
rigoroso de ectoparasitas por mais de 40 dias. 
Igualmente, todos os cães receberam uma dieta de 
eliminação de 6 a 8 semanas com uma nova fonte 
de proteína (individualizada) e carboidrato antes da 
inclusão no estudo.

Infecções bacterianas e fúngicas concomitantes foram 
descartadas pelo exame físico e avaliação citológica das 
amostras colhidas por zaragatoa ou fita de acetato.

A Atopia é tida como a mais 
frequente dermatopatia de etiologia 
alégica, acometendo cerca 
de 15% dos cães.



Cães atópicos medicados com ciclosporina, oclacitinib, 
antihistamínicos, ácidos graxos sistêmicos por mais 
de 12 semanas em doses inalteradas também foram 
incluídos; essas medicações não foram alteradas ao 
longo do estudo.

Todos os animais deveriam apresentar-se com 
CADESI-4, inferior a trinta, já quanto aos índices de 
prurido não houve nenhuma restrição.

Protocolo de Tratamento:
» Grupo 1: Os animais foram submetidos a banho com 
xampu hidratante (contento ureia, extrato natural e 
complexo lipídico)a, spray hidratante (contendo ureia, 
ceramidas, proceramidas e ácidos graxos)b, aplicado 
imediatamente depois do banho, e ampola spot 
on repositora de barreira cutânea (contendo ureia, 
ceramidas, proceramidas, ácidos graxos e complexo 
lipídico)c, 48 horas após o banho. Toda este sequência 
era repetida semanalmente.
» Grupo 2: Banhos semanais com tradicional xampu 
para criançasd.

Informações dos Proprietários:
Os cães foram avaliados antes e após 4 semanas de 
terapia. Os proprietários julgaram globalmente a condição 
da pele do cão com um escore definido (ruim, regular, 
bom e ótimo). O prurido foi determinado por Escala 
Visual. Para avaliar a melhora das lesões cutâneas, 
utilizou-se o CADESI-4 (Canine Atopic Dermatitis Extent 
and Severity Index” - OLIVRY et al., 2007).

Critérios de Exclusão:
A corticoideterapia tópica ou sistêmica e a imunoterapia 
alérgeno específica não foi permitida. Casos em que os 
proprietários não realizaram o protocolo conforme a 
prescrição, foram excluídos. Animais que apresentaram 
qualquer crise de infecções foram retirados do estudo.

Inicialmente todas as variáveis foram analisadas 
descritivamente. Para as variáveis qualitativas calculou-
se frequências absolutas e relativas. Para se testar 
a homogeneidade entre as proporções foi utilizado o 
teste qui-quadrado ou o teste exato de Fisher, este 
teste também foi utilizado para comparar os grupos 
em relação ao prurido e CADESI-4. O software utilizado 
para os cálculos foi o SPSS 17.0 for Windows. O nível de 
significância utilizado para os testes foi de 5%.

RESULTADOS
Sessenta animais participaram do estudo. Dentre os 
dois grupos avaliados, pôde-se, através do teste qui-
quadrado, observar que os grupos não apresentam 
diferença significativa entre si relação ao gênero e idade 
dos animais (p=0,606), demonstrado nas figuras 1 e 2.

Animais de diferentes raças, foram representados em 
ambos os grupos de estudo, conforme demonstrado nas 
figuras 3 e 4.

a : Labyderm Skin Soldier®
b: Labyderm Bioforce®
c: Labyderm Premium Cover®
d: Xampu Johnson®

Hidratação/Reposição BC

· Macho;
(16); 53%

Xampu de Criança

Figura 1: Frequência (nº e %) dos 60 animais atópicos submetidos aos
tratamentos , segundo a terapia e o gênero. (São Paulo, 2018)
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(14); 47%

· Macho;
(14); 47%

· Fêmea;
(16); 53%

Hidratação/Reposição BC

Hidratação/Reposição BC

· 6 a 11 anos; 
(9); 30%

Xampu de Criança

Figura 2: Frequência (nº e %) de distribuição etária dos 60 animais atópicos
submetidos aos tratamentos, segundo a terapia. (São Paulo, 2018)
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(21); 70%

> 12 anos; 
(2); 7%

Figura 3: Frequência (nº) dos 30 animais (grupo 1) atópicos submetidos ao 
tratamento (hidratação/reposição de barreira cutânea), segundo a definição 
racial e raças. (São Paulo, 2018)
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Antes do tratamento a média de prurido era semelhante 
entre os dois grupos, sendo 6 (zero à 10) nos animais do 
grupo 1 e 5,8 (zero à 10), entretanto a média de prurido 
diminuiu significativamente no grupo 1 (média 3,8) em 
relação ao grupo 2 (média 5,1), ainda dos 30 animais 
de cada grupo, apenas 9 (30%) animais apresentaram 
melhora do prurido no grupo 2, enquanto 14 (47%) 
animais do grupo 1 apresentaram melhora.

Ainda se observa que os grupos apresentam diferença 
significativa em relação a porcentagem de melhora do 
prurido (p=0,009). Há maior porcentagem de casos de 
piora e inalteração no grupo 2, já há maior porcentagem 
de animais com melhora acima de 50% no grupo 1, 
como ilustrado pela figura 5.

Em relação à comparação do CADESI-4 antes e depois 
do tratamento, pelo teste exato de Fisher observa-se 
que os grupos apresentam diferença significativa em 
relação a porcentagem de melhora do CADESI (p=0,019). 
Há mais animais piores ou inalterados no grupo 2. 
Já considerando-se a melhora das lesões cutâneas, 
mensuradas, há mais animais com melhoras superiores 
à 50% em relação ao início do tratamento nos animais 
do grupo 1, como se pode avaliar na figura 6.

Figura 4: Frequência (nº) dos 30 animais (grupo 2) atópicos submetidos ao 
tratamento (xampu de criança) , segundo a definição racial e raças. 
(São Paulo, 2018)

Figura 6: Avaliação da melhora (%) segundo o CADESI dos 60 animais
atópicos submetidos ao tratamento, segundo o grupo. (São Paulo, 2018)

Hidratação/Reposição Xampu de Criança

% Melhora
Depois
Antes

Xampu Criança
Hidratação/Reposição BC

Figura 5: Frequência (nº) dos 60 animais atópicos submetidos ao tratamento,
segundo o grau de melhora do prurido, comparando-se a nota final com a 
inicial. (São Paulo, 2018)
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Em relação a avaliação geral dos tutores houve 
diferença estatisticamente significativa. O grupo 1 
recebeu melhor avaliação, com 21 animais recebendo a 
avaliação ótimo e nove recebendo a avaliação bom. Já 
no grupo dois, 28 animais receberam a avaliação bom e 
2 animais receberam a avaliação global ruim.

Nenhum dos animais apresentou qualquer reação aos 
produtos utilizados.

DISCUSSÃO
No presente estudo, houve diferenças significativas 
entre os grupos de hidratação/reposição de barreira 
cutânea (Grupo 1) e xampu de criança (Grupo 2) 
para os parâmetros de melhora no escores de 
CADESI-4, diminuição do prurido e avaliação global 
dos proprietários. Isto corrobora outros estudos que 
demonstraram melhorias nos escores da CADESI e/ou 
prurido após o uso de ácidos graxos tópicos2,3,4,5,6. No 
entanto, a maioria desses estudos usou produtos distintos 
com diferentes frequências de aplicação. Ainda alguns 
destes autores mensuraram a perda transepidérmica 
de água por diferentes métodos, parâmetro este que 
não foi avaliado no presente trabalho. Um estudo in 
vitro avaliou que a aplicação de lipídios poderia oferecer 
melhora clínica, fato observado no presente estudo7. 
Recentemente um trabalho feito por autores em comum 
àqueles que revelaram melhoras dos parâmetros não 
observou qualquer melhora de CADESI ou prurido com 
aplicação de complexo de lipídeos na pele de cães 
atópicos, o que revela dois trabalhos com dois resultados 
diferentes de mesmos autores8. Essas diferenças podem 
ser devidas a vários fatores, como a interferência na 
aplicação pelo proprietário e gravidade da enfermidade.

Deve ser destacado que o presente estudo 
diferentemente dos outros não utilizou-se de um 
único produto e sim de associação entre produtos, que 
continham diferentes substâncias hidratantes, além dos 
complexos lipídicos, mesmo assim apresentou resultados 
positivos como a maioria dos autores citados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
» Houve diminuição do CADESI em animais 
submetidos ao tratamento com a associação 
hidratação/reposição de barreira cutânea.
» Houve melhora do prurido em animais submetidos 
ao tratamento com a associação hidratação/
reposição de barreira cutânea.
» Houve diminuição estatisticamente significativa 
no escore do CADESI em animais submetidos ao 
tratamento com a associação hidratação/reposição 
de barreira cutânea, em relação aqueles submetidos 
à banhos com xampu de criança.
» Houve diminuição estatisticamente significativa 
no escore do prurido em animais submetidos ao 
tratamento com a associação hidratação/reposição 
de barreira cutânea, com aqueles submetidos à 
banhos com xampu de criança.
» A impressão geral foi de resultados globais bons 
ou ótimos para a maioria dos tutores. 
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No presente estudo, houve 
diferenças significativas entre
os grupos de hidratação/reposição 
de barreira cutânea (Grupo 1) e
xampu de criança (Grupo 2) para
os parâmetros de melhora no
escores de CADESI-4, diminuição
do prurido e avaliação global
dos proprietários.

Na opinião dos proprietários houve melhora significativa 
nos animais do grupo 1 o que concorda com autores12 e 
discorda de outros13.

Finalmente, não há diretrizes experimentais claras 
quanto à frequência de aplicação desta combinação 
de produtos. No presente trabalho, seguiu-se a 
recomendação do laboratório fabricante quanto a 
sequência e frequência de uso de cada produto repositor 
de barreira cutânea. Optou-se pela comparação com 
produto comercial e tradicional para bebês frente à sua 
popularidade no país entre proprietários e veterinários.

Em resumo, o presente estudo foi capaz de demonstrar 
melhorias clínicas em pacientes do grupo 1 que se 
utilizaram de xampu, spray e ampolas para melhoria de 
barreira cutânea.



» Mantém a integridade da 
barreira cutânea • AMPOLA

Apresentação: 
Ampolas dose única contendo 2 e 4 ml.

Telefone: (19) 3881 4780 | labyes@labyes.com.br

FÓRMULA              
Extrato de Onopordum acanthium 3,0 g
Ceramidas 3,0 g
Extrato de Calendula officinalis 2,0 g
Hidroxietil ureia 2,0 g
Extrato de Ácidos graxos ômega 3 1,0 g
Nanoesferas com Vitaminas A,E, F 1,0 g
Proceramidas 0,5 g
EDTA dissódico 0,2 g
Excipientes q.s.p. 100 ml

» Protege a pele das 
agressões externas • SHAMPOO

Apresentação: 
Frasco contendo 220 ml.

FÓRMULA              
Tensoativos Suaves 10,0 g
Extrato vegetal descongestivo* 2,0 g
Hidroxietil ureia 2,0 g
Proteínas quaternárias de Colágeno hidrolisado 2,0 g
Queratina quaternária 1,0 g
Nanoesferas com Vitaminas A,E,F 1,0 g
Complexo lipídico 1,0 g
EDTA dissódico 0,1 g
Excipientes q.s.p. 100 ml

» Restabelece o equilíbrio natural 
da pele após o banho • SPRAY

Apresentação: 
Frasco contendo 100 ml.

FÓRMULA              
Hidroxietil ureia 4,00 g
Extrato de Calendula officinalis 1,50 g
Extracto de Onopordum acanthium 1,00 g
Proceramidas 0,50 g
Extrato de ácidos graxos Ômega 3 0,50 g
Ceramidas 0,50 g
Nanoesferas com vitaminas A, E, F 0,50 g
EDTA dissódico 0,15 g
Excipientes q.s.p. 100 ml

*Conjunto de extratos naturais: Hamamelis virginiana, Hypericum
Perforatum, Calendula officinalis, Aesculus hippocastanum, Malva
sylvestris, Tilia cordata, Mentha piperita, Achillea millefolium.

» www.labyes.com/labyderm
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