Uma visão geral sobre
o manejo dos cães com
hipersensibilidade

85 anos

Há mais de
cuidando
da nutrição e saúde de cães e gatos
no Brasil e no mundo.
Nós acreditamos que as pessoas e os animais de estimação são melhores juntos e estamos comprometidos em ajudar
os cães, gatos e seus donos a compartilharem uma vida longa e saudável. Por isso, nos baseamos em 6 pilares:

ATENDEMOS AOS PADRÕES E NORMAS EXIGIDOS
Na Nestlé Purina, vemos os padrões da indústria como uma
exigência mínima a ser seguida. Todos os nossos produtos
atendem a esses padrões, com a garantia e qualidade
Nestlé, para oferecer um alimento seguro para os animais de
estimação.

A QUALIDADE ESTÁ EM TODOS OS DETALHES
Passamos os últimos 85 anos construindo uma reputação
de confiança em qualidade e vamos nos certificar de que
continuemos assim nos próximos anos. Para nós, todos os
detalhes são fundamentais quando se trata de cuidar da saúde
e nutrição de animais de estimação.

MAIS SABOROSO + MAIS DIGESTÍVEL = NUTRIÇÃO QUE FAZ MAIS
Fazemos alimentos saborosos e altamente digestíveis, não só
para nutrir os cães e gatos, mas também para vê-los felizes e
satisfeitos ao se alimentarem.

SOMOS MOVIDOS POR INOVAÇÕES E DESCOBERTAS CIENTÍFICAS
Como líderes em pesquisa, somos impulsionados por novas
descobertas na nutrição de cães e gatos. Buscamos também as
recentes tendências da nutrição humana para complementar e
incentivar toda a comunidade científica veterinária a encontrar
novas evidências para o desenvolvimento de melhores produtos.

NÃO ESTUDAMOS OS INGREDIENTES ISOLADAMENTE
Sabemos que uma alimentação equilibrada, com nutrientes nas
proporções adequadas, traz mais benefícios para a saúde dos
animais de estimação. E, por isso, estudamos como diferentes
formulações afetam a saúde geral dos cães e gatos.

ACREDITAMOS QUE TODOS OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
DEVEM SER BEM ALIMENTADOS
Acreditamos que todos os cães e gatos merecem ser bem
alimentados. Por isso, temos uma linha extensa de produtos
que se adequa a cada animal de estimação e respeita as
particularidades de cada proprietário, assegurando que eles
se sintam confiantes e felizes por fazerem a escolha certa.
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Reações adversas aos alimentos - Intolerância e alergia alimentar
A alergia alimentar é uma reação imunomediada anormal
a um alimento ou ingrediente comumente utilizado
na alimentação de cães. A intolerância alimentar, por
outro lado, não é imunomediada e é considerada uma
reação idiossincrática. A hipersensibilidade tem graves
consequências na pele, no trato gastrointestinal ou
em ambos. Os antígenos dos alimentos são quase
exclusivamente proteínas, que são consideradas estranhas
pelo sistema de defesas naturais do organismo.

Ao contrário de alergia ou intolerância alimentar, que são
respostas anormais a alimentos ou ingredientes comuns,
o envenenamento ou intoxicação refere-se a reações
biológicas normais para toxinas ou agentes infecciosos
presentes nos alimentos.
A alergia alimentar pode se manifestar com sinais
dermatológicos, sinais gastrointestinais (GI) ou ambos.
Os sinais dermatológicos da alergia alimentar são
semelhantes aos da dermatite atópica, que comumente
ocorrem juntas. (Tabela 1) Os sinais GI podem incluir
vômitos, diarreia e borborigmos. (Tabela 2)

Outras formas de reações adversas aos alimentos
podem incluir intoxicação alimentar e envenenamento.

Sinais dermatológicos em cães com alergia alimentar

Tabela 1
OTITE CRÔNICA
OU RECORRENTE

INFECÇÕES BACTERIANAS
CRÔNICAS OU RECORRENTES

FÍSTULA
INTERDIGITAL

Tabela 2

DERMATITES
PIOTRAUMÁTICAS

Sinais gastrointestinais em cães com alergia alimentar
PRESENÇA DE MUCO E/OU
SANGUES NAS FEZES

DIMINUIÇÃO
DE APETITE

VÔMITO

DOR ABDOMINAL
INTERMITENTE

BORBORIGMOS

INFORMATIVO TÉCNICO

INFECÇÕES
FÚNGICAS CRÔNICAS
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Evitar as reações adversas aos alimentos em animais
sensíveis é um dos grandes desafios dos especialistas
em nutrição. A inclusão de fontes alternativas ou novas
de proteínas, boas fontes de ácidos graxos ômega 3
e antioxidantes na alimentação ajudam a reduzir os
sintomas e auxiliam na recuperação dos tecidos de cães
especialmente sensíveis, o que tem demonstrado ser
uma forma eficaz de gestão desses pacientes.

Sistema gastrointestinal
INTESTINO GROSSO
ESÔFAGO

BAÇO

Pontos-chave
• A alergia alimentar é uma reação imunomediada
anormal para um ingrediente alimentar comum;
ESTÔMAGO

• Os sinais clínicos da alergia alimentar podem
se manifestar por sintomas dermatológicos e/ou
gastrointestinais;

RETO

INTESTINO DELGADO

• Pacientes que apresentam ambos os sinais
(dermatológicos e gastrointestinais) são mais propensos
a ter o diagnóstico confirmado para alergia alimentar.

Desenvolvimento do processo de alergia e intolerância
A alergia alimentar e a intolerância alimentar são reações anormais a um alimento
ou ingrediente que é normalmente considerado inofensivo. Nas pessoas, as reações
alérgicas são comumente causadas por alguns alimentos como frutos do mar ou
amendoins. Em animais, uma proteína comum, como carne, leite e seus derivados
é muitas vezes o gatilho para as reações (Tabela 3). Ao ingerir alimentos que causam
uma reação alérgica o resultado pode ser desde desconfortos e inflamações no trato
gastrointestinal até reações na pele, que fazem com que o animal tenha prurido e
lesões na pele por arranhadura, favorecendo as infecções secundárias.

Tabela 3

Alérgenos comuns presentes na alimentação
CÃES (N=198)

GATOS (N=89)

Carne bovina (36.0%)

Carne bovina (20.0%)

Laticínios (28.0%)

Laticínios (14.6%)

Trigo (15.0%)

Peixe (13.0%)

Ovo (10.0%)

Cordeiro (6.7%)

Frango (9.6%)

Aves (4.5%)

Cordeiro / Carneiro (6.6%)

Cevada / Trigo (4.5%)

Soja (6.0%)
FONTE: Verlinden A, et al. Crit Rev Food Sci Nutr 2006; 46:259-273
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Animais que têm alergia ou intolerância alimentar podem
viver normalmente uma vida saudável e ficar livres de
sintomas, desde que os alimentos ou ingredientes que
lhe causam a alergia sejam evitados.

pelo médico veterinário.
É importante também orientar o proprietário do animal
que a alergia alimentar e a intolerância alimentar são
condições crônicas que perduram por toda a vida
do animal de estimação. Mas a boa notícia é que
atualmente existem diversos alimentos comerciais
de alta tolerância, o que torna o manejo alimentar
fácil e viabiliza a manutenção do animal de forma
assintomática, se o proprietário seguir cuidadosamente
as recomendações de alimentação.

Mesmo em pequenas porções o alimento alergênico
pode desencadear uma reação alérgica e, por isso,
os proprietários devem ser orientados a proteger
o seu animal de estimação constantemente contra
a exposição a esses ingredientes, alimentando-os
somente com a dieta de alta tolerância recomendada

Desenvolvimento de alergia alimentar: Sensibilização
Alérgeno intacto
Parede intestinal

Alérgeno entra no corpo
através da superfície da
mucosa intestinal e é
processado por um macrófago.

MACRÓFAGO

O macrófago processa o
alérgeno e o apresenta
aos Linfócitos T.

LINFÓCITOS-T
E LINFÓCITOS-B

Uma cascata de
acontecimentos que
envolvem os linfócitos-T
e os linfócitos-B resultam
na produção de IgE.

CÉLULAS PLASMÁTICAS

IgE liga-se e
sensibiliza os
mastócitos.

MASTÓCITOS

Quando o sistema regulatório GALT não está funcionando corretamente, o trato GI pode tornar-se sensibilizado para uma proteína que
seria tolerada normalmente. Quando as células, depois de sensibilizadas, entram em contato com alérgeno novamente, ele se liga a
receptores específicos de IgE na superfície dos mastócitos, estabelecendo uma ligação cruzada e desencadeiando a resposta alérgica.

INFORMATIVO TÉCNICO
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Desenvolvimento de alergia alimentar: Resposta alérgica
Alérgeno intacto
Parede intestinal
O mesmo alérgeno novamente entra através da
mucosa intestinal e alerta os mastócitos
O alérgeno é reconhecido pelas IgE e se liga
nos receptores, na superfície dos mastócitos,
estabelecendo as ligações cruzadas.
Histaminas e outros mediadores inflamatórios são
liberados e provocam as manifestações clínicas da alergia.
Uma vez sensibilizado a um antígeno, quando há uma segunda exposição a esse antígeno, o sistema imunológico responde
liberando mediadores inflamatórios, que causam sintomas clínicos de alergia.

Múltiplas alergias e o “Limiar de Prurido”
As alergias múltiplas se caracterizam por reações
alérgicas a mais de um agente causal e são bastante
comuns nos pacientes alérgicos, o que gera um “efeito
aditivo” dos sinais clínicos, principalmente cutâneos,
fazendo com que o limiar de prurido seja atingido. Isto
significa que a gestão de apenas um fator alérgico pode
ajudar a reduzir o limiar de prurido de tal forma que os
sinais das alergias concomitantes não se manifestem,
tornando o paciente assintomático.

O prurido leva o cão a ter vontade de coçar, esfregar,
arranhar, pressionar e lamber a área em causa, pois, ao
fazer isso de forma vigorosa, causa-se dor, o que diminui
a sensação prurítica por um curto período, aliviando os
sintomas mesmo que, após esse alívio, o prurido possa
aumentar.
O ato de arranhar danifica a pele, o que mantém e
reforça o processo inflamatório local, levando a produção
de prostaglandinas, leucotrienos e histamina. Essas
substâncias produzidas pelas células inflamatórias são
pruritogênicas, o que consequentemente aumenta as
respostas aos estímulos mecânicos, levando a lesões
por autotraumatismo, hemorragias, escoriações, úlceras
e crostas.

Prurido

Limiar de
Prurido

Dieta
alergênica
Infecção
fúngica
Presença
de ácaros
Alergias de
contato
Pulgas

Sintomáticos

Assintomáticos
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Diagnóstico
O diagnóstico de alergia alimentar é baseado em sinais
físicos, anamnese, exames de sangue e resultados
de uma dieta experimental de eliminação (com novos
ingredientes ou hipoalérgica) com desafio subsequente.
Infelizmente, os testes sorológicos ou intradérmicos
atualmente disponíveis não são eficazes para diagnosticar
alergias aos alimentos. As alergias alimentares podem
ocorrer em animais de qualquer idade. A história de
prurido crônico, não sazonal, otite externa crônica,
dermatite miliar ou alopecia pode ser um indicativo da
presença de dermatite alérgica alimentar.

Diagnóstico diferencial
com presença de prurido

Tabela 2

Os sinais gastrointestinais podem incluir vômitos, diarreia
ou borborigmos, além de diarreia de intestino grosso, muito
comum em cães. A presença de prurido concomitante com
otite e a presença de sinais gastrointestinais aumentam a
suspeita de alergia a alimentos.

Atopia

Dermatite de contato

Dermatite alérgica a
picada de pulga (DAP)

Sarnas (Sarcoptes,
Dermodicose, Notoedres, etc.)

Alergia alimentar

Malasseziase

Reações medicamentosas

Seborreia

Pediculose

Infecções virais

Hipersensibilidade a
parasitas intestinais

Piodermite
Doenças autoimunes

Em pacientes com quadros pruriginosos, a citologia
de pele deve ser avaliada para infecções bacterianas e
malasseziose. Infelizmente, o histórico médico não ajuda
a diferenciar alergia alimentar de alergia atópica, uma vez
que os sinais clínicos podem ser idênticos ou, ainda, elas
podem existir simultaneamente. Exames de sangue,
urina e fezes devem ser solicitados para pacientes com
sinais GI para descartar causas sistêmicas ou parasitárias
de vômitos ou diarreia.

É necessário descartar outras causas que podem ser
confundidas com alergias alimentares. (Tabela 2) A
localização e o tipo das lesões de pele podem auxiliar no
diagnóstico, já que em quase 25% dos cães alérgicos
alimentares a otite pruriginosa pode ser o único sinal
clínico, enquanto lesões predominantemente localizadas
na metade caudal do corpo, por exemplo, são mais
consistentes com alergia a picada de pulga (DAP).

Gestão nutricional de hipersensibilidade alimentar
O objetivo da realização da gestão nutricional e de uma
dieta de eliminação é remover qualquer exposição a
alérgenos, aos quais o paciente possa ser sensível.
A dieta deve ser utilizada por um período de médio a longo
prazo e por isso, além de evitar os possíveis alérgenos,
ela precisa ter algumas características específicas,
como fornecer uma nutrição completa e balanceada,
ser palatável e ser conveniente para o proprietário.
Os clientes (proprietários) devem compreender que a
ingestão controlada durante o período de eliminação
para o diagnóstico de possíveis alérgenos não inclui
somente a refeição principal, mas engloba quaisquer
outras ingestões do animal, tais como medicamentos
saborizados, pedaços de comida usados para dar
medicamentos e quaisquer outros alimentos.
Depois de confirmado o diagnóstico de alergia alimentar,
a gestão nutricional tem o objetivo de impedir que o cão
tenha contato com os alimentos que contêm a proteína
ou os ingredientes que lhe causam a alergia.

INFORMATIVO TÉCNICO
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Dietas
Dietas feitas em casa com novos ingredientes / proteínas

Dietas comerciais com proteínas hidrolisadas ou
hipoalergênicas

As dietas caseiras mais simples incluem uma fonte de
proteína e uma fonte de carboidrato a que o paciente não
teve exposição previamente. Esse tipo de formulação
pode não ser uma dieta completa e balanceada, a não
ser que seja formulada por um nutricionista, e por isso
ela deve ser oferecida apenas durante o diagnóstico.

Outra opção para dietas de eliminação é a utilização de um
alimento feito com proteínas hidrolisadas. A capacidade
de uma proteína para induzir uma hipersensibilidade
imunomediada depende do seu tamanho e de sua
estrutura. A maioria dos alérgenos alimentares comuns
são proteínas com peso molecular entre 18.000 e
70.000 Daltons. As proteínas desses tamanhos podem
passar através das membranas da mucosa e terem
complexidade molecular suficiente para permitir a
ativação do sistema imunológico.

Estudos publicados utilizando dietas caseiras sugerem
uma taxa de abandono de preparo pelo proprietário
de 15% a 36%. Os motivos de abandono são na sua
maioria pela dificuldade na preparação de alimentos,
desenvolvimento de quadros de diarreia ou recusa do
paciente.

A hidrólise fragmenta as proteínas em pequenos
polipeptídios, criando proteínas dietéticas de baixo
peso molecular que não são reconhecidas pelo sistema
imune, tornando as proteínas não alergênicas ou
hipoalérgicas. O peso molecular ótimo de um hidrolisado
de proteínas varia de acordo com o tipo da proteína.
Além de hidrólise de proteínas, dietas hipoalergênicas
devem ser formuladas usando fontes de carboidratos
que contenham pouca ou nenhuma proteína para reduzir
o risco de nova resposta alérgica.

Dietas comerciais com novos ingredientes / proteínas
Outra abordagem para o gerenciamento de animais
com alergia alimentar é alimentá-los com uma dieta
comercial com novas fontes de proteínas. Essas dietas
são formuladas com um limitado número de ingredientes
para reduzir as chances de que o alimento contenha
algum alérgeno ao qual o paciente é hipersensível.

Ambas as gestões são eficazes quando diagnosticado e
encontrado o agente causador.

Tal como acontece com dietas feitas em casa, a escolha
dos ingredientes deve ser por proteínas e ingredientes
aos quais o animal não tenha sido exposto previamente,
levando em consideração suas dietas anteriores.

Orientações ao proprietário
• Forneça ao cão apenas água e os alimentos prescritos,
não dê quaisquer petiscos (queijo, biscoitos, ossos) e
não o exponha a outros itens, como pasta de dente ou
qualquer outro produto perfumado;

Alguns estudos publicados mostraram que as dietas
comerciais com novos ingredientes podem ser utilizadas
com sucesso para diagnosticar alergias alimentares. No
entanto, se o animal tiver alergia a algum componente
da dieta, ela não irá funcionar tão bem. Por isso, o ideal
é que seja feito um bom diagnóstico e uma excelente
anamnese dietética antes da seleção de uma dieta para
um paciente com suspeita de alergia alimentar.

•Tenha certeza de que o cão não tem acesso ao comedouro
de qualquer outro animal – a menos que eles consumam o
mesmo alimento – ou a outros locais como o lixo. Mesmo
uma pequena quantidade de um alimento não prescrito
pode desencadear uma alergia e arruinar o trabalho de
várias semanas;

Porém, embora possa haver limitações para o uso
de dietas com novas proteínas durante o período de
diagnóstico, estudos demonstraram que de 84% a 95%
dos cães que foram diagnosticados com alergia alimentar
tiveram sucesso na gestão do quadro com esse tipo de
dieta. Se as alergias no paciente não são conhecidas,
pode ser necessário testar várias dietas com diferentes
fontes de proteína até que a dieta adequada para aquele
paciente seja encontrada.

• A duração da dieta restrita é muito importante: muitas
vezes pode demorar pelo menos seis semanas para se notar
melhora e 12 semanas para eliminar as causas dietéticas;
• A alergia alimentar e a intolerância alimentar são
condições crônicas que perduram por toda a vida do animal
de estimação, mas é possível mantê-lo sem sintomas se o
proprietário seguir cuidadosamente as recomendações de
alimentação por toda a vida.
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PRO PLAN® tem uma fórmula com tecnologia avançada
para todos os momentos-chave da vida dos cães

Linha completa de produtos PURINA® PRO PLAN®

Acesse:

Informação Veterinária
www.campusveterinariosemweb.com.br

0800-77-011-90
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facebook.com/ProPlanBR
www.proplan.com.br

