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Dermatite
Atópica Cani
na é uma
dermatopatia
de
origem
genética
e inflamatória, ou
seja, é uma alergia
grave transmitida
de pai para filhos.
Os cães que apresentam esta doença
se tornam sensíveis
aos
alérgenos,
substâncias presentes nos aliment o s , plantas ou

animais, presentes
no ambiente e que
provocam
uma
reação
exagerada
do sistema imunológico e causam graves
reações
inflamatórias,
frequentemente
pruriginosas, que comprometem a qualidade de
vida do paciente.
Como a doença é de
natureza genética, infelizmente, não tem cura,
apenas controle e o
tratamento, em geral, é
para a vida toda.
Os corticosteroides, medicamentos
antialérgicos
prescritos pelo veterinário
e geralmente mal utilizados em sua maioria pelos
proprietários, frequente-

mente causam efeitos colaterais que a médio e longo prazo são capazes de produzirem efeitos colaterais perigosos que diminui
o tempo de vida do animal.
Desta maneira, o proprietário do cão
portador de ATOPIA precisa ser alertado
sobre as possíveis complicações desse
tratamento e a provável recidiva dos
sinais clínicos, pois como já dissemos,
não há cura para este mal.
Embora a imunoterapia seja o tratamento
mais indicado para os cães com atopia é
também, o menos adotado. A imunoterapia
ou hiposensibilização é o nome dado ao
tratamento com vacinas, elaborada especificamente para cada paciente, com
o objetivo é dessensibilizar o
paciente com aplicações de
concentrações crescentes
de alérgenos que o animal
apresenta sensibilidade, reduzindo os sinais clínicos comuns: coceira, queda de pelos, entre outros, melhorando
a qualidade de vida do cão e
frequentemente, a de seus
proprietários que sofrem
concomitantemente,
com os seus animais.
O
tratamento
com a imunoterapia é simples,
disponível por via
subcutânea ou
sublingual e 6080% dos pacientes
que passam pelo tratamento
imunoterápico
apresentam melhoras

dos sinais clínicos já nos primeiros 6 meses,
muito embora, alguns cães só apresentem
melhoras após o primeiro ano de tratamento, o que exige paciência do proprietário.
Mas sem dúvida, a grande vantagem desse
tipo de tratamento é a sua segurança.
O tratamento sublingual é realizado com
uma bomba aplicadora, com um design exclusivo, que facilita a aplicação em casa pelo
proprietário, 2X ao dia, por 5 meses, podendo ser repetido. O custo aproximado hoje
é 837 reais + taxas de envio.
Já a opção pelo tratamento subcutâneo é
sob medida para proprietários que não tem
disponibilidade de tempo para tratamentos
diários e a dosagem de manutenção é 1 mL,
a cada 30 dias, após o tratamento inicial de
10 meses. O custo aproximado hoje é 947
reais + taxas de envio.
A boa notícia é que enquanto se espera os
efeitos benéficos da imunoterapia o médico
veterinário poderá administrar medicações
convencionais que diminuem os efeitos dos
da doença sobre o cão.

O teste custa 600,00 e a imunoterapia em
torno de 837,00 (sublingual por 5m) e 947,00
(subcutanea por 7m) + taxas de CEDEX.

Ligue e agende uma consulta com MSc MV Mauricio Aquino através do (82) 9.9993-6386

