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RESUMO 

A dermatite atópica canina (DAC) é a segunda doença mais incidente na rotina de 

atendimento clínico dermatológico de cães. É definida como doença cutânea alérgica 

pruriginosa, de predisposição genética e características clínicas definidas, estando relacionada 

a resposta a alérgenos ambientais. A interleucina 31 (IL) 31 é uma citocina que participa de 

processos inflamatórios e está associada a doenças pruriginosas, principalmente as que 

envolvem inflamação crônica como as dermatites alérgicas. Produzida por células 

mononucleares, a IL-31 é descrita por desempenhar papel importante na patogênese da 

dermatite atópica.Com o objetivo de correlacionar as alterações clínicas, histopatológicas e a 

presença da IL-31 na pele de cães com dermatite atópica foram realizados dois estudos. Para 

isso, foram selecionados 34 cães da rotina de atendimento clínico, sendo 31 com diagnóstico 

de DAC e três hígidos. Os animais foram avaliados quanto ao nível de prurido a partir do 

relato de seus proprietários e quanto ao índice de extensão e severidade da DAC (CADESI-4) 

a partir do exame clínico. Os cães foram agrupados em discretamente, moderadamente e 

acentuadamente comprometidos pela DAC após somatório dos valores de escores atribuídos 

no exame clínico. Amostras cutâneas da região axilar e interdigital de cada cão foram colhidas 

e submetidas às análises histopatológica (HE e azul de toluidina) e imunoistoquímica (IL-31). 

Houve correlação entre o escore clínico e as alterações microscópicas, assim como entre as 

alterações microscópicas, mas não entre o grau de prurido e o escore clínico da DAC. 

Também o infiltrado inflamatório foi mais intenso na região axilar em relação a interdigital. 

Maior número de células imunomarcadas para IL-31 foi observado nos cães acentuadamente 

comprometidos pela DAC. Houve correlação entre o escore clínico e a quantidade de 

mastócitos no interdígito, do mesmo modo com a quantidade de células imunomarcadas para 

IL-31 na axila. Também foi verificada correlação entre a quantidade de mastócitos e células 

imunomarcadas para IL-31 na axila, assim como entre acantose e todas as demais alterações 

histopatológicas da pele na região axilar. Conclui-se que há correlação entre a gravidade das 

lesões, a imunomarcação de IL-31, a contagem de mastócitos e as alterações histopatológicas 

em cães com dermatite atópica, mas não há correlação entre o grau de prurido relatado pelos 

proprietários e a gravidade das lesões cutâneas em animais com DAC. Ainda, a intensidade do 

processo inflamatório pode variar em função do sítio anatômico da lesão. 

Palavras-chave: alergia canina, citocina pró-inflamatória, dermatites alérgicas, 

dermatopatologia, infiltrado inflamatório crônico. 
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ABSTRACT 

 

Canine atopic dermatitis (CAD) is the second most frequent disease in dermatological clinical 

routine of dogs. It is defined as a pruritic allergic skin disease, with genetic predisposition and 

clinical features, being related to the response to environmental allergens. Interleukin 31 (IL) 

31 is a cytokine that participates in inflammatory processes and it is associated with pruritic 

diseases, especially those involving chronic inflammation such as allergic dermatitis. 

Produced by mononuclear cells, IL-31 is described to play an important role in the 

pathogenesis of atopic dermatitis. Two studies were performed in order to correlate clinical 

features, histopathological changes and the presence of IL-31 in the skin of dogs with atopic 

dermatitis.  34 dogs were selected from clinical routine, which 31 animals were diagnosed 

with CAD and three were healthy. The animals were evaluated for pruritus level by the 

owners' report and by clinical examination according to the CAD extent and severity index 

(CADESI-4). The dogs were grouped in discreetly, moderately and markedly compromised 

by CAD following the sum of scores’ values assigned in the clinical examination. Cutaneous 

samples from the axillary and interdigital regions of each dog were collected and submitted to 

histopathological (HE and toluidine blue) and immunohistochemical analyzes (IL-31).  

There was a correlation between the clinical score and the microscopic changes. As well, 

there was correlation among all the microscopic changes, but not between the degree of 

pruritus and the clinical score of CAD. Also, the inflammatory infiltrate was more intense in 

the axillary region in relation to interdigital skin. An increased numbers of cells 

immunostained for IL-31 was observed in dogs severely compromised by CAD. There was a 

correlation between the clinical score and the amount of interdigital mast cells, with an 

amount of cells immunostained for IL-31 in the axilla. It was also verified correlation between 

the amount of mast cells and cells immunostained for IL-31 in the axilla, as well as between 

acanthosis and all other histopathological alterations of the skin in the axillary region. We 

concluded that there is a correlation between severity of dermathological lesions, IL-31 

immunostaining, mast cell count and histopathological changes in dogs with atopic dermatitis, 

but there is no correlation between the degree of pruritus reported by owners and severity of 

cutaneous lesions in animals with CAD. Moreover, the intensity of the inflammatory process 

may vary depending on the anatomical site of the lesion. 

Keywords: canine allergy, pro-inflammatory cytokine, allergic dermatitis, dermatopathology, 

chronic inflammatory infiltrate 



CAPÍTULO 1 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

1. DERMATITE ATÓPICA CANINA 

1.1. Caracterização e diagnóstico 

A Dermatite Atópica Canina (DAC) é definida como uma doença cutânea alérgica 

inflamatória e pruriginosa, que acomete animais com predisposição genética. Apresenta 

características clínicas definidas, estando geralmente relacionada a produção exacerbada de 

imunoglobulina E (IgE) contra alérgenos ambientais
1
. Em alguns cães, não é possível 

determinar o envolvimento da IgE frente a alérgenos ambientais, porém, estes exibem 

características idênticas às dos atópicos e, por essa razão, implementou-se a denominação 

“Dermatite atópica simile” para admitir que a IgE pode não fazer parte da patogenia da 

DAC.
2
São vários os fatores envolvidos no estabelecimento do chamado complexo da DAC, 

entre os quais estãodefeitos da barreira cutânea, desregulação imune, sensibilização alérgica, 

fatores ambientais e colonização microbiana
3
. 

A DAC é a segunda morbidade de maior frequência de ocorrência incidência 

dentre as dermatopatias pruriginosas crônicas que acometem os cães, e apresenta alterações 

gênicas relacionadas a formação IgE e sensibilização alérgica, mediadores associados a 

inflamação e imunidade, a barreira cutânea, reparação de dano oxidativo, regulação do ciclo 

celular e apoptose
4-6

. Várias raças já foram estudas e imputadas como predispostas com DAC, 

como Pastor Alemão, Boxer, Labrador, Golden Retriever, Westie Highland White Terrier, 

Dálmata, Bulldog Francês, Sharpei, Beagle e Shih Tzu
3
. Por sua complexa etiopatogenia, a 

DAC representa grande desafio aos clínicos veterinários e pesquisadores no que se refere ao 

tratamento e controle da enfermidade
5
. 

Mormente, as superfícies ventrais são as mais acometidas nos cães com DAC, 

sendo as regiões anatômicas mais comumente afetadas os membros torácicos, com 

envolvimento dos interdígitos; face interna dos pavilhões auriculares, o flanco, as axilas e a 

área inguinal
6
 (figura 1). Os cães com dermatite atópica podem apresentar a pele eritematosa, 

alopécica e disqueratótica, caracterizada por liquenificação, xerose e descamação (figura 2), 

tanto por consequência do autotrauma provocado pelo prurido, como por infecções 

bacterianas ou fúngicas secundárias. É esperado que o grau de gravidade dessas alterações 

aumente com a exposição crônica aos fatores extrínsecos que precipitam ou intensificam à 

doença
 6,7

. 
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FIGURA 1– Regiões corpóreas comumente afetadas pelas lesões de DAC. 1. 

Região perilabial; 2 e 3. Pina; 4 e 5. Axilas; 6 a 9. Patas; 10 e 11. 

Flexura anticubital; 12 e 13. Superfície flexural do carpo; 14 e 15. 

Flanco; 16 e 17. Área inguinal; 18. Abdômen; 19 e 20. Períneo e 

face ventral da cauda. 

Fonte: Adaptado de Favrot et al.
6 

 

 

FIGURA 2 - Eritema, alopecia e liquenificação na região ventral e face de um cão da raça 

Westie Highland White Terrier com dermatite atópica. 

Fonte: Muller et al.
7 
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Pelo fato da pele apresentar resposta limitada às injúrias, doenças distintas 

apresentam quadro clínico semelhante, como é o caso das dermatites alérgicas e inflamatórias. 

Por isso, faz-se necessáriauma abordagem criteriosa, empregando conduta sistemática na 

tentativa de excluir outras dermatites inflamatórias e confirmar o diagnóstico de DAC. A 

verificação de um conjunto de características comumente apresentadas por indivíduos 

acomentidos pela DAC pode auxiliar no diagnóstico da doença. Entre oito critérios 

estabelecidos (quadro 1), a confirmação de cinco é suficiente para estabeler o diagnóstico 

específico
6
. Contudo, essa avaliação deve ser realizada após a exclusão da ação de 

ectoparasitas, outras doenças inflamatórias, fúngicas e bacterianas, em conjunto da verificação 

do envolvimento de alérgenos alimentares e trofoalérgenos, com a adoção de dieta restrita. 

Destaque-se que alguns indivíduos com dermatite atópica podem ter envolvimento tanto de 

trofoalérgenos como apresentar resposta alérgica a antígenos de parasitos
7
.  

 

QUADRO 1 – Critérios de avaliação e apoio ao diagnóstico da DAC 

Idade inferior a três anos quando dos primeiros sinais clínicos 

Animal permanece a maior parte do tempo em ambiente interno do domicílio 

Prurido responsivo a corticosteroides 

Piodermite crônica ou recorrente 

Patas torácicas afetadas 

Pavilhão auricular afetado 

Margens das orelhas não afetadas 

Área dorso-lombar não afetada 

Fonte: Adaptado de Favrot et al.
6
 

 

Cães jovens ou filhotes portadores de DAC podem manifestar prurido alesional 

como seu primeiro sinal clínico. Em algunscasos de DAC, a foliculite estafilocócica 

recorrente sem prurido ou com a resolução do prurido após a infecção ser resolvida, pode ser 

a principal manifestação clínica
7
. 
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1.2. Índice de extensão e gravidaed da dermatite atópica em cães 

A condição clínica dos cães com dermatite atópica pode variar conforme a 

gravidade e extensão das lesões cutâneas. Para aprimorar a avaliação e o acompanhamento da 

evolução e tratamento da doença, foi criado o Índice de Gravidade e Extensão da Dermatite 

Atópica Canina (CADESI - Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index), que se 

refere a um método de identificação e mapeamento das lesões cutâneas, compondo categorias 

de gravidade. O método tem sido aprimorado desde que foi proposto, em 1997
8
, estando em 

sua quarta edição, revisada pelo Comitê Internacional de Doenças Alérgicas de Animais 

(ICADA - International Committee on Allergic Diseases of Animals). Uma das propostas da 

última versão do CADESI em relação às anteriores é facilitar o processo de observação e 

preenchimento dos sinais averiguados nos animais com DAC
9
. 

Lesões cutâneas de forma geral podem ser classificadas em primárias e 

secundárias e, especificamente em relação a DAC, também em lesões causadas por 

autotraumatismo para alívio do prurido. Dentro do CADESI-4, eritema (primária), 

liquenificação (secundária) e escoriação e alopecia (autotraumatismo) são variáveis de 

avaliação de gravidade, sendo observadas em cada região classicamente afetada nos casos de 

DAC (figura 1)
6
. 

As lesões cutâneas são avaliadas pelo profissional veterinário, que atribui valores 

específicos a cada região acometida. Em seguida, é realizada a somatória dos valores 

determinados para cada região anatômica afetada, sendo então estabelecidos os escores um 

(discreto), quando valores entre 10-34, dois (moderado), quando entre 35-59, ou três (grave), 

para o cão acometido por DAC com valores acima de 60. Cães normais ou com dermatite 

atópica em remissão que obtenham valores menores que 10 pelo somatório recebem o escore 

zero
9
. 

 

1.3. Prurido 

Prurido é classicamente definido tanto em humanos quanto em animais como uma 

sensação desagradável e irritante que provoca o desejo de coçar. O comportamento do prurido 

pode ser facilmente percebido pelos proprietários dos animais acometidos, os quais podem se 

arranhar, mordiscar, lamber ou friccionar partes do corpo contra objetos. Outras alterações no 

comportamento podem ser observadas, incluindo diminuição do apetite ou sono, com 

consequente diminuição da qualidade de vida desses animais
6,10,11

. Por essa razão, é 
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indispensável, durante a anamnese, a avaliação da intensidade do prurido, tanto para o auxílio 

diagnóstico quanto para o acompanhamento da evolução do tratamento
10

.  

A gravidade do prurido é de difícil mensuração e, por vezes, pode se tornar 

subjetiva. Dessa forma, faz-se necessário o uso de ferramentas de auxílio à avaliação do 

prurido, como as escalas que reúnem dados do comportamento do cotidiano dos animais de 

forma explicativa, os quais são reconhecidos e indicados por seus proprietários. A escala 

proposta por Hill et al.
10 

aborda características do comportamento que podem estar 

comprometidas com a manifestação do prurido, como dormir, comer, brincar e fazer 

exercícios, separando-as em prurido leve com episódios ocasionais, leve com episódios pouco 

frequentes, moderado com episódios regulares, grave com episódios prolongados e prurido 

extremamente grave quase que contínuo
10

. 

O prurido pode ser classificado como agudo ou crônico e várias condições 

dermatológicas, e menos frequentemente não dermatológicas, podem ser responsáveis por 

desencadear prurido em cães, sendo a alergia uma das causas base mais comuns
6,11

. Dentre as 

causas de prurido estão as doenças primárias, que desencadeiam prurido diretamente, e as 

secundárias, quando ocorrem como consequência a um dano à pele causado por uma doença 

primária. Lesões dermatológicas como pápulas, escoriações, erosões, úlceras, alopecia 

autoinduzida e liquenificação se desenvolvem no curso da doença e, nesses casos, são 

consideradas secundárias à sensação de coceira
6,7

. 

A patogenia do prurido envolve fatores extrínsecos e intrínsecos do organismo do 

animal, e está relacionada, em grande parte, à resposta do sistema imunológico, a exemplo da 

atividade de células liberadoras de histamina, especialmente eosinófilos e mastócitos, estes os 

principais componentes relacionados ao seu desencadeamento.  

Os mediadores inflamatórios liberados por células do sistema imune ativam as 

vias de sinal do prurido a partir da periferia, através dos ganglios da raiz dorsal e medula 

espinhal até áreas específicas do sistema nervoso central, o que resulta na percepção do 

prurido e leva ao ato de se coçar. Terminações nervosas sensoriais presentes na pele liberam 

neuropeptídeos após estímulo direto do axônio, fazendo com que outras células endoteliais e 

epiteliais liberem mais mediadores pruritogênicos (figura 3)
12

. Estímulos físicos, como frio e 

calor, podem modular a percepção da coceira e fatores mecânicos, como esfregaroucoçar a 

pele, podem a suprimir brevemente
11,12

. 
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FIGURA 3 - Ativação das vias do prurido até o sistema nervoso central através do 

gânglio da raiz dorsal por liberação de mediadores pruritogênicos por 

células imunitárias e epidérmicas, além do estímulo por liberação de 

neuropeptideos através de reflexo axonal direto. 

Fonte: Adaptado de Steinhoff et al.
12

 

 

 

1.4. Imunopatogenia da dermatite atópica 

A resposta imune frente a doenças inflamatórias alérgicas como a dermatite 

atópica é classicamente humoral, ou seja, mediada por linfócitos Th2. Porém, na dermatite 

atópica, são observadas as respostas de hipersensibiliade cutânea do tipo I e tipo IV.  

Os linfócitos são as principais células que participam das respostas imunitárias. 

Aqueles que não tiveram interação com nenhum antígeno são chamados de linfócitos naive, 

virgens ou Th0. Por estímulo de citocinas do meio que circunda os linfócitos Th0, dois outros 

tipos de linfócitos poderão derivar. Quando da presença de IL-2 e IL-12, ocorrerá a 

diferenciação em linfócito Th1. Já quando mastócitos e basófilos liberam IL-4, as células Th0 

serão estimuladas a se diferenciar em linfócitos Th2, com expressão de citocinas específicas
13

. 

Citocinas produzidas por linfócitos T recrutam, ativam e regulam células efetoras 

especializadas, como fagócitos mononucleares, neutrófilos e eosinófilos, para eliminar 

antígenos na fase efetora da resposta imune adquirida. Essas citocinas têm participação 

importante na resposta inflamatória crônica das alergias, atuando em receptores específicos de 

células-alvo
14

. As interleucinas são citocinas mediadoras e reguladoras da imunidade 
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adquirida, sendo produzidas principalmente por linfócitos, podendo atuar em outros 

leucócitos
15

.  

A principal via de tradução do sinal através dos receptores de citocinas nos 

processos inflamatórios alérgicos é a da Janus quinase (JAK). As JAK (JAK1, JAK2, JAK3 e 

Tyk2) são domínios catalíticos necessários ao processo de transdução, que se associam ao 

complexo formado pela citocina-receptor. Quando ligadas, as JAK sofrem dimerização e 

fosforilam reciprocamente e, por consequência, são ativadas. Após ativação, as JAK 

fosforilam os domínios citoplasmáticos dos receptores e assim são criados locais para ligação 

de proteínas sinalizadoras. Essas proteínas incluem um ou mais dos grupos de fatores de 

transcrição chamados transdutores de sinal e ativadores da transcrição (STAT–Signal 

Transducer and Activator of Transcription). As JAK ativas fosforilam essas proteínas, que se 

dissociam do receptor e sofrem dimerização. As STAT dimerizadas translocam para o núcleo, 

fazendo com que a célula entre em mitose. Ainda, essas vias podem ativar outras vias de 

transdução
16

. 

Na fase inicial da dermatite atópica, na qual há a presença de prurido alesional, 

existe o envolvimento da interleucina 17. Produzida por células Th17 tem propriedades 

próinflamatórias, induz a produção de certas citocinas, quimiocinas e peptideos 

antimicrobianos por queratinócitos, além de modular a expressão de citoquinas do tipo Th2 e 

afetando assim a barreira cutânea. As células Th17 servem como fonte inicial de citocinas 

para o desenvolvimento das lesões cutâneas, pois foram encontradas em lesões eczematosas 

agudas em maior quantidade do que em lesões crônicas e isso sugere que estas células 

participam do desenvolvimento da DA como um potencializador
17,18

. Outra citocina presente 

na fase inicial da dermatite é a IL-22 que também é expressa por células Th17 e interage com 

a IL-17 estimulando queratinócitos a produzirem outras citocinas, quimiocinas e fator de 

crescimento endotelial vascular, além de diminuir a elaboração de peptideos antimicrobianos 

expressado por mastócitos
19

. 

Ainda na fase precoce, há uma elevada produção de citocinas por queratinócitos 

como a linfopoetina de estroma tímico (TSLP)
20

. Esta proteína tem a capacidade de promover 

a ativação de linfócitos B e está relacionada com a ativação das JAK 1 e 2 e, STAT 1,3,4,5 e 

6
21

. 

Em uma fase subsequênte, há a manifestação de uma resposta do tipo Th2. Os 

linfócitos Th2 regulam a resposta imune através da secreção de várias citocinas, como a IL-4, 

IL-5, IL-6, IL-10 e IL-13. A IL-4, a partir de células Th2, promove a produção de IgE, a qual 
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pode se ligar ao receptor FcƐ de alta afinidade presente nos granulócitos, incluindo mastócitos 

e basófilos. Citocinas secretadas por linfócitos Th2 possuem efeitos em muitas células no 

organismo, pelo fato de vários tipos de celulares expressarem receptores de citocinas
13,15

. 

A produção de imunoglobulina E (IgE) é regulada pelas células Th2, que pode ser 

favorecida por certos antígenos e vias de apresentação de antígenos ao sistema imune. A IgE é 

produzida pelos plasmócitos nos linfonodos que drenam o sítio de entrada do antígeno ou nos 

locais de reações alérgicas. Células dendríticas presentes nos tecidos, assim como mastócitos 

e eosinófilos em algumas circunstâncias tornam-se ativadas e capturam os antígenos 

alérgicos, processando suas proteínas de forma eficiente
16

. Porém, a IgE não é essencial à 

indução da inflamação cutânea, pois a sensibilização epicutânea em modelos experimentais de 

dermatite alérgica, sugere que a IgE na dermatite atópica reflete o balanço entre linfócitos 

Th1/Th2 e não é necessariamente relacionada ao desenvolvimento de lesões cutâneas
22

.  

Os mastócitos são células provenientes de células-tronco da medula óssea, 

estando localizadas em sua maioria nas superfícies corporais e participam do sistema imune 

alertando quanto a infecções locais. Podem sintetizar citocinas, prostaglandinas e 

leucotrienos. A IgE produzida após resposta provocada por contato com alérgenos liga-se a 

receptores de alta afinidade (FcƐRI), localizados na superfície dos mastócitos, ativando-os e 

provocando degranulação (figura 4), isto é, liberação de citocinas, alémde uma série de 

mediadores inflamatórios pré-formados,como quimiocinas, histamina, heparina, serotonina e 

fator de necrose tumoral (TNF). Tal liberação ativa uma cascata inflamatória que é 

amplificada pelo recrutamento de vários tipos celulares, incluindo eosinófilos, linfócitos B e 

Th2, basófilos e células dendríticas, o que resulta na constrição do músculo liso, maior 

permeabilidade vascular e recrutamento deoutras células inflamatórias
13,15

. 

A resposta Th1 contribui para o desenvolvimento clínico da dermatite atópica, 

podendo predominar em lesões crônicas
16

 mesmo ainda havendo resposta Th2. Nessa fase há 

o aumento de IFN-gama, IL-12, IL-5 e fator estimulante de colônias de granulócitos (G-CSF) 

e macrófagos. 
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FIGURA 4 - Partícula de antígeno (Ag) entrando em contato com mastócito 

contendo IgE ligada a receptores específicos. Posteriormente há 

ativação celular com liberação de grânulos contendo mediadores 

inflamatórios.  

Fonte: Adaptado de Murphy
13

 

 

1.4.1. Envolvimento da interleucina 31 

A interleucina 31 (IL) 31 é uma citocina da família IL-6 que participa de 

processos inflamatórios e está associada a doenças pruriginosas, principalmente com 

inflamação crônica como as dermatites alérgicas
23

. Produzida por células mononucleares, 

principalmente linfócitos T auxiliares do tipo 2, a IL-31 é descrita por desempenhar 

importante papel na patogênese da dermatite atópica
24,25

. Por ter sido encontrada em células 

Th2 ativadas e em vários tecidos de cães, sugeriu-se que possa ter como alvo células 

neuronais, imunológicas e cutâneas
26

. 

Em pacientes humanos com dermatite atópica, em análise histopatológica da pele, 

foi possível observar que a expressão de IL-31 está aumentada e é encontrada em células 

mononucleares infiltradas na derme, sendo mais comumente em linfócitos cutâneos do tipo 

CD45
23,27

. Pessoas com lesões cutâneas graves de dermatite atópica apresentaram maiores 

taxas séricas de IL-31, assim como níveis séricos de IL-31 elevados foram detectados em 57% 

de cães naturalmente acometidos por DAC
28,29,30

. Existem evidências que escores patológicos 

em escala de mensuração da gravidade da dermatite atópica em humanos são 

significativamente piores nos casos em que são observadas células positivas para IL-31
27

. Em 

adição, camundongos que apresentam aumento de IL-31 desenvolveram lesões cutâneas 

muito parecidas com as de dermatite atópica, assim como foi observada imunomarcação 

aumentada de IL-31 na pele lesionada destes animais
23

. Também pôde ser observado prurido 

intenso nos animais que tiveram sua pele exposta a IL-31, o que demonstra sua participação 
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no desenvolvimento do prurido
31

. Já em cães, a inoculação de IL-31 causou breves episódios 

de prurido e em camundongos provocou comportamento de prurido contíno
30,31

. 

A IL-31 sinaliza através de um complexo de receptores, formado por um receptor 

de Oncastatina M (OSMR) e uma subunidade alfa (IL-31RA). A ligação da IL-31 aos seus 

receptores ativa as vias de Janus quinase (JAK/STAT), a proteína quinase ativada por 

mitógeno (MAPK) e o fosfatidilinositol 3-kinase (PI3K)
32

. Esses receptores podem ser 

encontrados no citoplasma de macrófagos, queratinócitos, eosinófilos, mastócitos e células do 

tecido do gânglio da raiz dorsal. A ativação dos receptores nestas células está implicada a via 

neurogênica do prurido
24

. 

 

1.5. Alterações histopatológicas na DAC 

O estrato córneo é o principal segmento responsável por prevenir a passagem de 

alérgenos, patógenos e substâncias irritantes através da epiderme. Quando há alterações 

estruturais ou diminuição delipídios e proteínas específicas ocorre inflamação cutânea, 

levando a diminuição de secreção de proteínas e agravando a disfunção da barreira, inclusive 

quando há constante contato comalérgenos
7
. 

A pele não lesionada de cães atópicos não é idêntica à pele de cães saudáveis, se 

apresentando com inflamação microscópica e citocinas pró-inflamatórias de natureza 

semelhante às da pele com lesões em cães com dermatite atópica
33

. Os achados 

histopatológicos na epiderme e derme de animais acometidos por dermatite atópica são 

aqueles reconhecidos em processos inflamatórios crônicos. De forma geral, essas alterações 

microscópicasforam descritas anteriormente como dermatite perivascular hiperplásica 

surperficial
7,34

. Dentre as alterações epidérmicas, a mais comumente encontrada é a 

hiperplasia difusa ou acantose, quese refere ao espessamento do estrato espinhoso devido ao 

maior número de queratinócitos. Também é descrita espongiose ouedema intercelular, assim 

como degeneração balonosa, na qual é possível observar acúmulo de líquido em vacúolos no 

citoplasma dos queratinócitos. Em alguns casos, um aumento da lâmina de queratina, 

hiperqueratose, pode ser verificado
35,36

. 

Exocitose leucocitária ou infiltrado inflamatório atrvés da epiderme,muitas vezes 

por células mononucleares como linfócitos, ou menos comumente por eosinófilos e 

neutrófilos, é bastante observadaempacientes atópicos, além de haver aumento do número de 

células de Langerhans em epiderme. Na derme é possível notar vasos sanguíneos dilatados, 

contudo a presença de edema é variável
7,37

. 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

Pela alta incidência das desordens de hipersensibilidade, quealcança 15% entre os 

caninos, e pelo diagnóstico da DAC representar 30% dos atendimentos de dermatopatias
7
, 

faz-se necessário o entendimento aprofundado da patogenia e dos fatores envolvidos nessa 

doença.Somado a isso, quando se conhece os mecanismos pelos quais uma enfermidade se 

desenvolve e progride, melhor suporte é dado ao desenvolvimento de estratégias de 

tratamento e controle, já que estaspodem ser específicas e eficientes.Dessa forma, este estudo 

teve por objetivo principal estudar apossivel correlação entre o grau de severidade clínica, o 

nível de pruridoobservado pelos proprietários,as alterações histopatológicas, a contagem de 

mastócitos e a imunomarcação de IL-31 na pele de cães naturalmente acometidos por 

dermatite atópica. 
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CAPÍTULO 2. CORRELAÇÃO ENTRE ACHADOS CLÍNICOS E 

DERMATOHISTOPATOLÓGICOS DE CÃES COM 

DERMATITE ATÓPICA 

RESUMO – Este estudo teve por objetivo avaliar a correlação entre a extensão e severidade 

das lesões encontradas clinicamente nos cães com dermatite atópica e respectivas alterações 

microscópicas. Foram avaliados 31 cães de diferentes raças, com idade entre um e oito anos, 

sendo 20 fêmeas e 11 machos, divididos entre discretamente, moderadamente e severamente 

comprometidos por DAC segundo escore clínico estabelecido pelo sistema CADESI-4. O 

grau de prurido foi estabelecido com o auxílio dos proprietários, em discreto, moderado e 

acentuado. Amostras da pele da região axilar e interdigital foram colhidas de cada animal, 

sendo avaliadas microscopicamente por hematoxilina e eosina. Os animais que apresentaram 

maior grau de alterações clínicas exibiram alterações histopatológicas mais acentuadas. A 

alteração microscópica mais frequente nos cães com dermatite atópica deste estudo foi a 

infiltração de células inflamatórias na derme. Não houve correlação entre o grau de prurido e 

o escore clínico da DAC, com grande parte dos animais classificada como tendo maior grau 

de prurido. Contudo, observou-se correlação entre o escore clínico e as alterações 

microscópicas como acantose, espongiose, edema intracelular e infiltrado inflamatório, bem 

como entre todas as alterações microscópicas. Ainda, o infiltrado inflamatório foi mais 

intenso na região axilar em relação a interdigital. Conclui-se que há correlação entre o escore 

clínico e as alterações histopatológicas nos cães com dermatite atópica, mas não há correlação 

entre o grau de prurido relatado pelos proprietários e a gravidade das lesões nos animais com 

DAC. Ainda, a intensidade do processo inflamatório pode variar em função do sítio 

anatômico da lesão. 

PALAVRAS-CHAVE: acantose, dermatite alérgica, espongiose, prurido, infiltrado 

inflamatório. 

ABSTRACT – This study aimed to evaluate the correlation between the extent and severity 

of lesions clinically found in dogs with atopic dermatitis and their microscopic changes. 

Thirty-one dogs were evaluated of different breeds, from one to eight years old. Twenty 

females and eleven males were divided in discreetly, moderately and severely compromised 

according to the clinical score established by CADESI-4. The level of pruritus was 

established in discreet, moderate and accented from the owners’ report. Skin samples from the 

axillary and interdigital region were collected from each animal and it were evaluated 

microscopically by hematoxylin and eosin staining. The animals that presented the highest 

clinical scores exhibited more marked histopathological alterations. The most frequent 

microscopic change in animals with atopic dermatitis was the inflammatory infiltration cells 

into the dermis. There was no correlation between the level of pruritus and the score of 

CADESI. Most of the animals was classified as having a higher level of pruritus. However, a 

correlation was observed between the clinical lesions and microscopic changes such as 

acanthosis, spongiosis, intracellular edema and inflammatory infiltrate, as well as all the 

microscopic changes. Also, the inflammatory infiltrate was more intense in the axillary region 

compared to interdigital skin. We concluded that there is correlation between the clinical 

score and the histopathological changes in atopic dogs, but there is no correlation between the 

intensity of pruritus reported by the owners and the score in the animals with CAD. 

Moreover, the intensity of the inflammatory process may vary depending on the anatomical 

site of the lesion. 

KEYWORDS: acanthosis, allergic dermatitis, spongiosis, pruritus, inflammatory infiltrate 
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INTRODUÇÃO 

A Dermatite Atópica Canina (DAC) é uma doença inflamatória pruriginosa 

geralmente associada à resposta de IgE à alérgenos ambientais e apresenta predisposição 

genética. Estima-se que acometeaproximadamente 15% da população canina, sendo a segunda 

doença alérgica mais comum entre os cães, atrás apenas da dermatite alérgica a saliva de 

pulgas
1
.  

Os cães podem desenvolver a doença antes mesmo dos três anos de idade, 

apresentando como principal sinal clínico o prurido. Os locais mais afetados por escoriações e 

alopecia por consequência do prurido incluem as regiões axilar, interdigital, inguinal, porção 

interna dos pavilhões auriculares, periorbital e perioral. Outros sinais dermatológicos incluem 

erupção papular e eritema e, com a cronicidade, liquenificação. Muitos são os fatores 

envolvidos no estabelecimento do chamado complexo DAC, entre os quais se destacam o 

defeito da barreira cutânea, a desregulação imune, a sensibilização alérgica, a exposição à 

fatores ambientais e a colonização microbiana, especialmente por bactérias e fungos
1-4

. 

Um método de identificação e mapeamento das lesões cutâneas por categorias 

(CADESI) foi criado para auxiliar a avaliação da gravidade em que se encontram os pacientes 

com dermatite atópica e aprimorar o acompanhamento da evolução e do tratamento da 

doença
5
. Outra forma de auxílio para a avaliação do comprometimento dos animais 

acometidos pela DAC é uma escala com informações do comportamento do animal frente ao 

prurido
6
. 

Quando há alterações estruturais ou redução de lipídios e proteínas específicas no 

estrato córneo ocorre inflamação, alterando a formação de filagrina e a diferenciação final dos 

corneócitos, o que agrava a disfunção da barreira cutânea e predispõe à sensibilização a 

alérgenos
7
. A pele sem lesão de cães com dermatite atópica não é idêntica à de cães 

saudáveis, e apresenta inflamação microscópica e citocinas pró-inflamatórias de natureza 

semelhante às da pele lesional
8
. De forma geral, as alterações histopatológicas da pele de 

animais com DAC são à como dermatite perivascular hiperplásica surperficial, com achados 

reconhecidos em processos inflamatórios crônicos, como acantose, espongiose epidérmica 

progressiva, infiltrado inflamatório por células T, monócitos e eosinófilos
9,10

. 

Sendo a DAC uma doença multifatorial, acredita-se que relacionar alguns desses 

fatores possa auxiliar no entendimento da patogenia da doença. Assim, este estudo teve por 

objetivo verificar a correlação entre a extensão e gravidade das lesões encontradas 



17 

clinicamente, o grau de prurido observado pelo proprietário e as alterações histopatológicas da 

pele de cães dermatite atópica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

da Universidade Federal de Goiás sob o protocolo de número 002/15 (anexo A). 

Foram selecionados cães provenientes da rotina de atendimento de clínicas, 

hospitais e consultórios veterinários da região metropolitana de Goiânia, GO, independente do 

gênero, de diferentes raças, com idade entre um e oito anos, acometidos por DAC. O 

diagnóstico de DAC foi estabelecido nos cães que obedeciam 5 ou 6 dos 8 critérios 

estabelecidos por Favrot et al.
3
. Também foram selecionados três cães sem qualquer alteração 

dermatológica, com idade entre um e oito anos de idade, mestiços, utilizados como controle 

negativo para as variáveis macroscópicas e microscópicas. Foram excluídos do estudo 

animais com outras doenças dermatológicas e/ou sistêmicas e aqueles tratados com 

medicamentos ou produtos contendo componentes que pudessem causar interferência na 

reatividade cutânea, a exemplo dos glicocorticoides e anti-histamínicos. 

Os animais foram avaliados quanto às alterações cutâneas referentes a eritema, 

liquenificação, escoriação e alopecia nos seguintes sítios anatômicos: região perilabial, porção 

medial dos pavilhões auriculares e condutos auditivos, axilas, porção distal dos membros, 

flexura anticubital, superfície flexural do carpo, flanco, área inguinal, abdômen, períneo e face 

ventral da cauda. As variáveis foram avaliadas quanto ao grau de extensão e gravidade, sendo 

atribuídos os escores negativo (0), discreto (1), moderado (2) ou acentuado (3), deacordo com 

o Índice de Severidade e Extensão da Dermatite Atópica Canina (Canine Atopic Dermatitis 

Extent and Severity Index-CADESI), a partir de modelo fotográfico descrito por Olivry et al.
5
, 

quarta versão, CADESI-4 (anexo B).  

Os dados foram registrados em ficha de avaliação dermatológica (anexo B), 

realizada sempre pelo mesmo avaliador. Os valores atribuídos na avaliação das lesões foram 

somados e o total transformado em escore clínico para a variável extensão e gravidade das 

lesões, sendo os animais classificados em discretamente, moderadamente ou acentuadamente 

comprometidos quando alcançados os escores de 10-34, 35-59 e acima de 60, 

respectivamente. Também admite-se para escores inferior a 10 os animais normais ou 

atópicos em remissão. 
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O grau de prurido de cada animal foi estabelecido após adaptação conforme 

descrito por Hill et al.
6 

(anexo D) e com a colaboração dos proprietários, que preencheram 

uma escala conforme observação da manifestação do prurido. Foram atribuídos os níveis de 

manifestação pruriginosa um (discreto), dois (moderado) e três (acentuado). 

A colheita das amostras de pele dos cães controle e com DAC para a avaliação 

histopatológica foi realizada nas regiões axilar e interdigital palmar, por serem consideradas 

áreas precocemente e comumente afetadas por prurido na DAC
3
. A colheita foi realizada em 

momento único, após o estabelecimento do diagnóstico clínico da DAC, da extensão e 

gravidade das lesões e do grau de prurido. Para o procedimento de colheita, os animais foram 

monitorados por um médico veterinário anestesista e submetidos à anestesia com indução por 

propofol, na dose de 5mg/kg, e manutenção com isoflurano, sendo mantidos no plano dois, 

estágio três, do plano de Guedel. Os pelos foram cortados nas áreas de colheita, seguindo-se a 

remoção dos fragmentos de pele com o auxílio de um punch descartável para biopsia, de 6 

mm de diâmetro. Cada amostra cutânea obtida foi submetida à fixação em solução de 

formalina tamponada a 10% durante 24 horas. Após fixadas, as amostras foram mantidas em 

álcool 70% até o momento do processamento, inclusão em parafina, confecção dos cortes 

histológicos e coloração pela técnica de hematoxilina eosina (HE). 

À avaliação microscópica foram consideradas as alterações na epiderme, derme 

superficial e profunda e unidade pilo-sebácea, incluindo integridade da epiderme, 

hiperqueratose, acantose, espongiose, edema intracelular e infiltrado inflamatório. A 

análisemicroscópica foi realizada inicialmente ao aumento de 100x, observando-se a 

histomorfologia cutânea geral, seguindo-se aos aumentos de 200x e 400x, para observação 

das características e alterações nos diferentes estratos cutâneos e nas células. Inicialmente 

foram considerados os resultados ausente e presente para as diferentes variáveis 

microscópicas e, quando presentes, foram atribuídos os graus de intensidade para cada 

variável, a saber: discreto (1), moderado (2) e acentuado (3), sendo os dados anotados em 

fichas individuais de leitura microscópica, a qual foi realizada às cegas e individualmente por 

dois observadores. Quando de resultados divergentes, a lâmina era reavaliada 

simultaneamente pelos observadores e definido o resultado. 

Os resultados foram tabulados no programa Excel e avaliados estatisticamente 

noprograma R (R Core Team, 2016), utilizando os pacotes ds Arnhold 2014
11

e easynova 

Arnhold, 2013
12

, para os testes Kruskal-Wallis e Correlação de Spearman entre as variáveis. 

Foram considerados significativos resultados com p≤0,05. Quanto à correlação, considerou-se 
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positiva quando r entre 0 e 1 (até 0,39 fraca; 0,4 a 0,69 moderada; e 0,7 a 1 forte) e negativa 

quando r entre 0 e -1 (até -0,39 fraca; -0,4 a -0,69 moderada; e -0,7 a -1 forte). 

 

RESULTADOS 

Neste estudo foram selecionados 31 cães com DAC, de 12 raças diferentes (figura 

1), sendo 11 machos (n=11, 35,5%) e 20 fêmeas (n=20, 64,5%), com média de idade de 3,7 

anos e mediana 3 anos (mín=1 ano; máx=8 anos). 

Dos 31 cães com dermatite atópica, três (9,7%) eram discretamente, 17 (54,8%) 

moderadamente e 11 (35,5%) acentuadamente acometidos pela DAC (figura 2), baseado na 

escala CADESI-4. Em relação ao grau de extensão e intensidade observado especificamente 

na axila e região interdigital, 16 dos 31 cães apresentaram lesões dermatológicas de maior 

gravidade na área axilar. 

 

FIGURA 1 – Porcentagem das raças dos cães do estudo (n=31). *Um cão 

de cada uma das seguintes raças: Beagle, Bulldog Francês, 

Poodle, Scottish Terrier, SRD, Yorkshire).  
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FIGURA 2 – Região cutânea interdigital dos membros torácicos de um cão normal (A) e de cães 

discretamente (B), moderadamente (C) e acentuadamente (D) comprometidos por 

DAC. 

 

Nenhum dos animais do estudo foi classificado pelos proprietários como tendo 

prurido em grau discreto, 12 cães receberam classificação de prurido em grau moderado e 19 

em grau acentuado. Dos 31 cães estudados, 15 apresentaram correspondência entre o grau de 

prurido e a gravidade das lesões graduada pelo profissional. Apesar disso, não houve 

correlação (p=0,2262) entre essas variáveis. Dos 16 animais que não tiveram correspondência 

entre esses escores, 13 (81,25%) cães foram classificados como tendo maior grau de 

intensidade de prurido em relação à severidade clínica da doença atópica. 

Os fragmentos de pele dos cães do grupo controle não evidenciaram qualquer tipo 

de alteração histopatológica. Ainda, em nenhum dos animais com DAC foi observada 

descontinuidade da epiderme e a hiperqueratose esteve presente em algumas amostras de pele 

dos animais com dermatite atópica de forma incipiente. Por outro lado, dez dos 31 animais 

com DAC apresentaram acantose como alteração epidérmica em um dos locais de colheita, 

representados somente por cães dos grupos de escore clínico moderado (n=2) ou acentuado 

(n=8). Dos dez cães com acantose, seis apresentaram a alteração em intensidade discreta na 

região axilar e somente um a apresentou de forma acentuada, sendo este um cão do grupo 

clínico acentuadamente comprometido por lesões cutâneas, conforme mostra a figura 3. Na 

região de interdígito, apenas animais do grupo de maior escore clínico apresentaram tal 

alteração, sendo dois de forma discreta e dois com acantose moderada. Nenhum dos animais 

do grupo discretamente acometido por lesões cutâneas apresentou acantose. 

Em relação à espongiose, 13 animais dos 31 com DAC apresentaram algum grau 

de intensidade desta alteração na região da axila e oito no interdígito, a maior parte composta 

por cães do grupo de maior escore clínico. Já o edema intracelular foi observado em 28 cães 
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do estudo, sendo apresentado em intensidade discreta na maioria dos animais. Alterações 

correspondentes a espongiose e edema intracelular são ilustradas na figura 4.  

A alteração microscópica mais frequente nos animais deste estudo foi a infiltração 

de células inflamatórias na derme, constatada em algum grau de intensidade nos 31 cães com 

DAC, seja na pele da região axilar ou interdigital. Contudo, na região axilar foi observado 

infiltrado inflamatório de maior intensidade (acentuado). Os cães com os maiores valores de 

escore clínico apresentaram maior número de células inflamatórias infiltradas na derme 

inclusive perivascular (figura 5). Quanto ao tipo celular presente no referido infiltrado, todas 

as amostras apresentaram infiltração de plasmócitos e linfócitos (infiltrado linfoplasmocitário) 

em maior ou menor quantidade. Ainda, quatro animais apresentaram neutrófilos e cinco 

infiltração concomitante de eosinófilos. 

 

 

FIGURA 3 – Fotomicrografia da pele da região axilar de um cão com 

dermatite atópica com escore clínico acentuadamente 

acometido, evidenciando acentuada acantose. HE, objetiva 

20x. 
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FIGURA 4 – Fotomicrografia da pele da região axilar de um cão com 

dermatite atópica com escore clínico acentuadamente 

acometido. Edema intracelular (estrelas) e 

intercelular/espongiose (setas). HE, objetiva 100x. 

 

 
FIGURA 5– Fotomicrografiada pele da região axilar evidenciando infiltrado 

inflamatório com predomínio de plasmócitos (setas) na derme 

de um cão com DAC graduada clinicamente em 

acentuadamente comprometido. HE, objetiva 20x. 
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As médias referentes à intensidade das alterações microscópicas da pele dos cães 

com dermatite atópica mostraram-se crescentes em relação ao aumento do escore de 

gravidade clínica. Quanto à intensidade da acantose na região axilar (p=0,0054), esta foi 

significativamente maior nos cães acentuadamente comprometidos em relação aos demais, 

assim como também ocorreu com a acantose na pele interdigital (p=0,0179). A respeito da 

espongiose na região axilar (p=0,0357) houve diferença apenas entre os grupos 

moderadamente e acentuadamente comprometidos, sendo maior no grupo com escore clínico 

mais elevado. Já o grupo dos animais discretamente afetados não difere do moderadamente, 

com valores semelhantes para média, mediana e rank. Embora a média do grupo 

acentuadamente comprometido tenha sido maior em relação à do grupo discreto, o rank deste 

último é maior em relação ao grupo moderado, sendo que o reduzido número de animais com 

escore clínico mais baixo pode refletir tal resultado. Já as variáveis espongiose (p=0,0004) e o 

infiltrado inflamatório no interdígito (p=0,0035) foram mais intensas nos animais gravemente 

acometidos por DAC em relação aos que apresentaram lesão cutânea em menor grau. De 

outra parte, em relação a intensidade das variáveis edema intracelular nas regiões axilar 

(p=0,2656) e interdigital (p=0,2263) e infiltrado inflamatório axilar (p=0,0979), não houve 

diferença entre os grupos clinicamente avaliados (tabela 1). 

TABELA 1 - Média, mediana e rank de cada uma das alterações histopatológicas em 

relação ao escore clínico da DAC nos animais 

VARIÁVEL 
GRUPO CLÍNICO 

[Média(Mediana) / Rank] 

 
Discreto (n=3) Moderado (n=17) Acentuado (n=11) 

Acantose Axilar 0,00(0)/ 11.50
b
 0,12(0)/ 13.15

b
 1,00(1)/ 21.64

 a
 

Acantose Interdígito 0,00 (0)/ 14.00
b
 0,00 (0)/ 14.00

 b
 0,55 (0)/ 19.63

 a
 

Espongiose Axilar 0,33 (0)/ 13.67
ab

 0,35 (0)/ 13.14
 b
 1,18 (1)/ 21.05

 a
 

Espongiose Interdígito 0,00(0)/ 11.50
 b
 0,59(0)/ 12.35

 b
 0,91(1)/ 22.86

 a
 

Edema intracelular Axilar 1,00(1)/ 13.33
 a
 1,12(1)/ 14.29

 a
 1,64(2)/ 19.36

 a
 

Edema intracelular Interdígito 0,67(1)/ 12.00
 a
 0,88(1)/ 14.59

 a
 1,27(1)/ 19.27

 a
 

Infiltrado Axilar 1,33(1)/ 11.00
a
 1,59(2)/ 14.21

 a
 2,09(2)/ 20.14

 a
 

Infiltrado Interdígito 0,67(1)/ 8.17
b
 1,12(1)/ 13.38

 b
 1,82(2)/ 22.18

 a
 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p≤0,05). 
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Quando consideradas as alterações microscópicas em relação aos sítios 

anatômicos das lesões cutâneas, constatou-se diferença apenas para a variável infiltrado 

inflamatório, que se mostrou mais intensa na região axilar dos animais acometidos por DAC 

(tabela 2). 

TABELA 2 – Comparação entre as alterações microscópicas e 

os sítios anatômicos das lesões cutâneas nos 

animais com DAC 

VARIÁVEL AXILA INTERDÍGITO p 

Acantose 0.4194(0)
a
 0.1935(0)

a
 0,1344 

Espongiose 0.6452(0)
a
 0.3548(0)

a
 0,2010 

Edema intracelular 1.2903(1) 
a
 1.0000(1)

a
 0,1682 

Infiltrado inflamatório 1.7419(2)
b
 1.3226(1)

a
 0,0210 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística 

(p≤0,05). 

 

 

Na tabela 3 são apresentados os resultados do teste de correlação entre o escore 

clínico pelo sistema CADESI-4 (C) e as diferentes variáveis histopatológicas, incluindo 

acantose (A), espongiose (E), edema intracelular (B) e infiltrado inflamatório (I), encontradas 

na pele das regiões axilar (a) e interdigital (i).  

Referente ao encontrado na região cutânea axilar, verificou-se correlação entre as 

alterações acantose, espongiose, edema intracelular, infiltrado inflamatório e o escore clínico. 

Na mesma região foi possível constatar correlação entre espongiose e edema intracelular, mas 

não entre espongiose e infiltrado inflamatório. Da mesma forma, houve correlação entre 

acantose e as demais alterações e também com acantose no interdígito.  

Já em relação ao observado na pele interdigital, houve correlação entre o escore 

clínico e acantose, espongiose e infiltrado inflamatório, assim como entre acantose e 

espongiose, entre acantose e infiltrado inflamatório e também entre espongiose e infiltrado 

inflamatório. Contudo, na mesma superfície cutânea, não houve correlação entre o edema 

intracelular com acantose ou espongiose, nem com infiltrado inflamatório. Também foi 

constatada correlação do infiltrado inflamarório entre as duas regiões, assim como para 

espongiose. 
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TABELA 3- Correlação entre o escore clínico pelo sistema 

CADESI-4 (C), as variáveis histológicas, 

incluindo acantose (A), espongiose (E), edema 

intracelular (B) e infiltrado inflamatório celular 

(I), e as regiões axilar (a) e interdigital (i) da 

pele de animais com DAC 

Variáveis Correlação p  Variáveis Correlação p 

C/Aa 0.6427cr <0.01  C/Ai 0.4771cr <0.01 

C/Ea 0.5571cr <0.01  C/Ei 0.6477cr <0.01 

C/Ba 0.3744cr 0.038  C/Bi 0.3006 0.1003 

C/Ia 0.4266cr 0.0167  C/Ii 0.5969cr <0.01 

Aa/Ai 0.6381cr <0.01     

Aa/Ea 0.5957cr <0.01  Ai/Ei 0.6697cr <0.01 

Aa/Ba 0.5230cr <0.01  Ai/Bi 0.1521 0.4141 

Aa/Ia 0.6351cr <0.01  Ai/Ii 0.5273cr <0.01 

Ea/Ei 0.4219cr 0.0181  Ei/Ii 0.5773cr <0.01 

Ea/Ba 0.5624cr <0.01  Ea/Ia 0.31070 0.0889 

Ei/Bi 0.2262 0.221  Ia/Ii 0.4822cr <0.01 

Bi/Ii 0.1467 0.4311     

Ba/Bi 0.29850 0.1028     

Aa/Bi 0.3366 0.0641     

Ba/Ii 0.3853cr 0.0323  Aa/Ii 0.5992cr <0.01 

Ea/Ii 0.3305 0.0694  Ea/Bi 0.3745cr 0.0379 

Aa/Ei 0.4627cr <0.01  Ea/Ai 0.4047cr 0.0239 

Ba/Ia 0.32340 0.076  Ba/Ai 0.10230 0.5838 

Ia/Ei 0.3558cr 0.0495  Ba/Ei 0.05380 0.7739 

Ia/Bi 0.07960 0.6702  Ia/Ai 0.3985cr 0.0264 
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DISCUSSÃO 

Constatou-se maior discrepância quanto ao número de animais discretamente 

comprometidos pela DAC em comparação aos com escores moderado e acentuado, o que 

mostra menor quantidade de animais diagnosticados na fase inicial da doença. Treze animais 

deste estudo foram classificados como tendo maior grau de prurido em relação a gravidade 

clínica da DAC e também não houve correlação entre essas variáveis, denotando que, os 

animais podem apresentar prurido inicial sem a presença de lesão. Essa informação corrobora 

com a patogenia do desenvolvimento da DAC que consta da presença de mediadores 

inflamatórios pruritogênicos em fase inicial da enfermidade, incitando assim os animais a se 

coçarem e posteriormente provocarem lesões, como mostram Gonzales et. al.
13

 em seu estudo. 

O número diminuto de animais com escore clínico discretamente comprometido 

nesta pesquisa possivelmente deve-se ao fato da dificuldade em estabelecer o diagnóstico 

precoce da enfermidade, ou seja, quando esses cães apresentam sinais clínicos iniciais. Nesse 

sentido, pondera-se a hipótese de que sinais clínicos de menor intensidade sejam observados 

apenas por proprietários mais atentos, ou são negligenciados pelos proprietários e médicos 

veterinários. Além disso, é possível que a maioria dos proprietários procure auxílio 

profissional apenas quando há alterações clínicas de maior relevância, o que geralmente faz 

com que esses animais apresentem lesões dermatológicas mais avançadas ao momento 

diagnóstico. 

Apesar de todos os animais com DAC deste estudo terem apresentado algum grau 

de gravidade clínica na região cutânea interdigital, constou-se que esses animais apresentaram 

maior intensidade das lesões macroscópicas e também microscópicas na região da pele axilar. 

Tal resultado difere do descrito por Willemse et al.
14

 e Prélaud et al.
15

em seus estudos, nos 

quais afirmam quanto ao intenso comprometimento da região interdigital à avaliação clínica 

das lesões. Dessa forma, interessa destacar que isso sugere grande relevância do envolvimento 

da região axilar na dermatite atópica. De outra parte, muito embora relevante tal informação, 

os proprietários relatam que os animais apresentam maior prurido na região interdigital, o que 

possivelmente relaciona-se à facilidade de acesso a esse sítio anatômico. 

Acredita-se que a razão do infiltrado inflamatório ter sido observado mais 

pronunciadamente na região cutânea da axila é por esta área apresentar escore de lesão clínico 

mais intenso quando comparada às alterações dermatológicas visualizadas no interdígito. 

Também é possível que diferenças de vascularização local justifiquem tal resultado. 
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As alterações clínicas e inflamatórias podem ser mais intensas em uma área em 

relação a outra por consequência de estímulos extrínsecos momentâneos, como a presença de 

alérgenos ambientais transitórios. Geralmente, isto tem um efeito migratório, ou seja, as 

alterações podem ser mais acentuadas em um dado momento em uma região cutânea e, 

posteriormente mais exacerbadas em outro local
3
.  

Considerando os cães com DAC desta pesquisa, constatou-se correlação entre as 

lesões visualizadas macroscopicamente e as alterações microscópicas, o que demonstra que 

quanto maior o escore das lesões dermatológicas à avaliação clínica, mais graves são as 

alterações à microscopia, em cães naturalmente acometidos por DAC, o que difere dos 

diversos estudos em modelos caninos de dermatite atópica, como relatam Marsella et al.
16

. 

 Neste estudo a acantose ou hiperplasia epidérmica foi mais frequente nos cães 

com escore clínico acentuado para DAC, em consonância com o observado por Kato et al.
17

 

que descreveram hiperplasia epidérmica acentuada associada a escores de gravidade clínica 

mais elevados em pacientes humanos com dermatite atópica. Ainda nesse contexto, há 

descrições de que as alterações hiperplásicas da epiderme, em grande parte, ocorrem em 

situações de cronicidade, nas quais vários elementos podem estar envolvidos no estímulo à 

replicação celular, incluindo injúrias mecânicas. A epiderme aumenta a produção de células a 

partir da camada basal como forma de proteção quando do estímulo nocivo e contínuo, uma 

das características intrínsecas da DAC
4,10

. Dessa forma, na fase crônica da dermatite atópica é 

estabelecida uma reação do tipo Th1 que mantém a resposta inflamatória, com a presença de 

IFN ou TNF alfa
18

.  

Dados desta pesquisa apontam a presença de espongiose em grande parte dos 

animais com escore clínico mais acentuado, assim como a correlação entre acantose e 

infiltrado celular, acantose e espongiose, e infiltrado inflamatório e espongiose. Tais 

resultados reforçam informações apresentadas por Kato et al.
17

, que observaram espongiose e 

infiltrado inflamatório perivascular em intensidade acentuada naqueles indivíduos com 

dermatite atópica que apresentavam os escores clínicos mais elevados da doença. Também 

corroboram com os achados de Li et. al.
19

 que mostraram a perda de função de barreira 

através da perda de água transepidérmica quando houve presença de espongiose em ratos com 

dermatite atópica. Isso denota que quanto maior a inflamação, isto é, quanto maior a presença 

de alterações como a espongiose e edema intracelular, mais há perda da função de barreira. 

Embora nesta pesquisa o índice apoptótico das células da epiderme não tenha sido 

avaliado, é interessante registrar que Rebane et al.
20 

encontraram maior expressão de genes 

responsáveis pela apoptose em lesões crônicas de dermatite atópica e os relacionaram ao 
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desenvolvimento de alterações como a espongiose em pacientes com dermatite atópica sem, 

portanto, elucidar os mecanismos dessa relação. A apoptose em cães com dermatite atópica 

também pode estar relacionada à exposição citocinas pró inflamatórias, além de toxinas 

microbianas e irritantes primários como expoem Strange et. al.
21

.  

Quando das análises estatísticas dos dados deste estudo, observou-se correlação 

entre acantose e infiltrado inflamatório na pele dos cães com dermatite atópica. Tal achado se 

justifica à luz do encontrado por Boniface et al.
22

 e Zheng et. al.
23

 que referem que há a 

presença de citocinas em hiperplasia epidérmica e inflamação dérmica e apresentam que a 

presença do infiltrado inflamatório mononuclear que pode ser composto por Th2, Th1 e Th22, 

libera citocinas como IL-13, IFN ou TNF alfa e IL-22 e isso leva à acantose, hiperqueratose e 

liquenificação. 

A maior quantidade de células inflamatórias representadas por linfócitos e 

plasmócitos nos fragmentos de pele dos animais desta pesquisa evidencia a importância 

dessas células no desenvolvimento e manutenção da dermatite atópica, que são representadas 

por linfócitos Th2 em fase inicial e Th2 e linfócitos T citotóxicos, estes associados à 

apoptose, em fase crônica da dermatite atópica. Nesse sentido, Dillon et al.
24 

também 

verificaram maior número de linfócitos em animais que apresentavam alterações acentuadas. 

Da mesma forma, Olivry et. al.
7
, utilizando anticorpos monoclonais específicos para antígenos 

leucocitários caninos, confirmaram que as células inflamatórias na pele de cães com dermatite 

atópica referem-se a mastócitos, células dendríticas apresentadoras de antígenos e linfócitos 

T.  

A presença de eosinófilos epidérmicos em menor quantidade e células de 

Langerhans agrupadas observadas por Olivry et al
7
, além de apoiar a hipótese de contato com 

alérgenos epidérmicos, corrobora o resultado desta pesquisa que se refere ao reduzido número 

de animais com DAC que apresentaram infiltração por eosinófilos nas amostras de pele. 

Em todas as variáveis histológicas avaliadas na epiderme e derme dos cães com 

dermatite atópica pode-se verificar que quanto maior o escore clínico, mais acentuadas são as 

alterações cutâneas à microscopia, denotando que o desenvolvimento e a cronicidade da 

doença predispõem ao aumento das lesões dermatológicas. 
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CONCLUSÕES 

As correlações significativas constatadas em relação a mesma alteração nos 

diferentes locais, a exemplo da espongiose na axila e interdígito, indicam que ambos os locais 

sofrem a mesma influência imunológica e têm envolvimento interligado no decorrer da 

progressão da doença atópica, principalmente por verificar que as alterações apresentam 

valores de intensidade aumentando gradativamente nos grupos animais discretamente, 

moderadamente e gravemente comprometidos pela DAC. 

Acredita-se que a razão do infiltrado inflamatório ter sido observado mais 

pronunciadamente na região cutânea da axila é por esta área apresentar escore de lesão clínico 

mais intenso quando comparada às alterações dermatológicas visualizadas no interdígito. 

Também é possível que diferenças de vascularização local justifiquem tal resultado. 

Conclui-se que não há correlação entre o grau de prurido observado pelo 

proprietário e o escore lesional em cães com dermatite atópica. Entretanto, a intensidade do 

processo inflamatório pode variar em função do sítio anatômico e há correlação entre a 

extensão e gravidade das lesões e a intensidade das alterações dermatohistopatológicas de 

cães acometidos por esta morbidade. 
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CAPÍTULO 3. CORRELAÇÃO ENTRE ACHADOS CLÍNICOS, 

IMUNOMARCAÇÃO DE INTERLEUCINA 31 E 

CONTAGEM DE MASTÓCITOS NA PELE DE CÃES COM 

DERMATITE ATÓPICA  

RESUMO – O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação entre o escore clínico, a 

contagem de mastócitos e a imunomarcação de interleucina 31 (IL-31) na pele de cães com 

dermatite atópica. Para isso, foram selecionados 31 cães de diferentes raças, com idade entre 

um e oito anos, sendo 20 fêmeas e 11 machos, divididos entre discretamente, moderadamente 

e severamente comprometidos pela doença conforme escore clínico estabelecido pelo sistema 

CADESI-4. Amostras da pele das regiões axilar e interdigital foram colhidas de cada animal e 

avaliadas às colorações de hematoxilina e eosina, azul de toluidina para a contagem de 

mastócitos, e imunoistoquímica para a marcação de IL-31. Os animais com maior grau de 

severidade da doença clínica apresentaram maior número de mastócitos e de células 

imunomarcadas para IL-31. Também houve maior número de células imunomarcadas para IL-

31 na pele da axila em relação à interdigital nos cães atópicos. Houve correlação entre o 

escore clínico e a quantidade de mastócitos no interdígito, do mesmo modo com as células 

imunomarcadas para IL-31 na axila. Também foi verificada correlação entre a quantidade de 

mastócitos e células imunomarcadas para IL-31 na pele da região axilar, mas não da 

interdigital. Conclui-se que linfócitos, plasmócitos, mastócitos e a IL-31 estão envolvidos na 

patogenia da DAC. Ainda, quanto maior o grau de escore clínico da dermatite atópica canina, 

maior a quantidade de mastócitos e de IL-31 na pele dos animais afetados. 

PALAVRAS-CHAVE: alergia canina, citocina pró-inflamatória, azul de toluidina, 

imunoistoquímica. 

ABSTRACT -The aim of this study was to evaluate the correlation of clinical score, with 

mast cell count and interleukin-31 (IL-31) immunostaining on the skin of dogs with atopic 

dermatitis. For this purpose, 31 dogs were selected from different breeds, aged from one to 

eight years old. Twenty females and 11 males were divided in discreetly, moderately and 

severely compromised according to the clinical score established by CADESI-4. Skin samples 

from axillary and interdigital regions were collected from each animal and evaluated for 

hematoxylin and eosin, toluidine blue staining for mast cell count, and immunohistochemistry 

for IL-31. The animals with the highest clinical scores had a higher number of mast cells and 

IL-31 immunostained cells. There was also a greater number of immunostained cells for IL-

31 in the axilla skin compared to the interdigital skin in dogs with atopic dermatitis. There 

was correlation between the clinical score and the number of mast cells in the interdigit, as 

well as immunostained cells for IL-31 in the axilla. It was also verified correlation between 

the amount of mast cells and IL-31 immunostained cells in the skin of the axillary region, but 

not of the interdigital skin. We conclude that lymphocytes, mast cells and IL-31 are involved 

in the pathogenesis of CAD. Moreover, the greater the level of clinical score, the greater the 

amount of mast cells and IL-31 in the skin of the animals with CAD. 

KEYWORDS: canine allergy, pro-inflammatory cytokine, toluidine blue, 

immunohistochemistry. 
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INTRODUÇÃO 

A Dermatite Atópica Canina (DAC) é uma dermatopatia inflamatória, 

pruriginosa, crônica e recorrente que acomete de 10 a 15% da população canina. A DAC 

geralmente está associada à perda da função de barreira tegumentar, sensibilização e hiper-

reatividade cutânea a alérgenos ambientais, trofoalérgenos, antígenos microbianos e irritantes. 

O prurido associado à dermatite atópica tem caráter primário, alesional e geralmente se inicia 

de forma precoce, antes de três anos de idade. Os cães acometidos apresentam lesões 

consequentes ao prurido nas regiões de dobra cutânea e surpefície ventral do corpo, incluindo 

axila, interdígitos, região inguinal, além da porção interna dos pavilhões auriculares, áreas 

periocular e perioral. Os sinais dermatológicos mais comumente visualizados são eritema, 

alopecia auto-induzida e escoriação, e disqueratoses associadas a sua cronificação
1-4

. 

A avaliação do comprometimento e da gravidade doença em um animal portador 

de DAC é importante para a realização da abordagem clínico-terapêutica adequada. Nesse 

sentido, foi proposto um método de identificação e mapeamento das lesões cutâneas, o 

CADESI (Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index), que pode ser utilizado pelo 

profissional médico veterinário que observará as alterações dermatológicas em sítios 

anatômicos específicos dos cães com dermatite atópica. Após a avaliação, os animais são 

classificados de acordo o grau de intensidade sintomato-lesional
5
. 

A patogenia do prurido nestes cães envolve fatores extrínsecos e intrínsecos do 

organismo animal, e está relacionada em grande parte a resposta mediada por linfócitos T e 

vários outros mediadores inflamatórios, como citocinas e quimiocinas
7,8

. 

Produzida por células mononucleares, principalmente linfócitos T auxiliares tipo 

2, a interleucina (IL) 31 é descrita por desempenhar papel importante na patogênese da DAC, 

já que sua expressão está associada com aumento dos escores clínicos lesionais, e promoção 

da via neurogênica do prurido
9-12

. 

Portanto, este estudo teve por objetivo correlacionar a extensão e gravidade do 

quadro sintomato-lesional, com a imunomarcação da IL-31, e a contagem de mastócitos na 

pele de cães com dermatite atópica. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

da Universidade Federal de Goiás sob o protocolo de número 002/15 (anexo A). 

Foram selecionados cães provenientes da rotina de atendimento de clínicas, 

hospitaise consultórios veterinários da região metropolitana de Goiânia, machos e fêmeas, 

dediferentes raças, com idade entre 1-8 anos e que apresentavam DAC. O diagnóstico de 

DAC foi estabelecido nos cães que obedeciam 5 ou 6 dos 8 crtérios, estabelecidos por Favrot 

et al.
3
, após exclusões de outras dermatopatias de origem infectoparasitárias e alérgica. 

Também foram selecionados três cães sem qualquer alteração dermatológica, com idade entre 

1-8 anos, mestiços, utilizados como controle para as variáveis clínicas, macroscópicas e 

microscópicas. Foram excluídos do estudo animais que estavam utilizando medicamentos ou 

produtos que continham componentes que poderiam interferir na reatividade cutânea, a 

exemplo dos glicocorticoides e anti-histamínicos, assim como animais com doenças 

sistêmicas que impediriam a realização da anestesia geral ou que pudesse influenciar na 

resposta dos testes. 

Os animais foram avaliados quanto às alterações cutâneas referentes a eritema, 

liquenificação, escoriação e alopecia nos seguintes sítios anatômicos: região perilabial, porção 

interna dos pavilhões auriculares, axilas, porção distal dos membros, flexura anticubital e 

carpiana, flanco, área inguinal, abdômen, períneo e face ventral da cauda. As variáveis foram 

avaliadas quanto a extensão e gravidade, sendo atribuídos os escores negativo (0), discreto 

(1), moderado (2) ou acentuado (3), de acordo com o Índice de Gravidade e Extensão da 

Dermatite Atópica Canina (Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index - CADESI), a 

partir de modelo fotográfico de Olivry et al.
5
, quarta versão, CADESI-4 (anexo B). Os dados 

das avaliações foram registrados em ficha de avaliação dermatológica (anexo C), esta 

realizada sempre pelo mesmo avaliador. Os valores atribuídos na avaliação das lesões foram 

somados e o total transformado em escore clínico para a variável extensão e gravidade das 

lesões, sendo os cães classificados em discretamente, moderadamente ou acentuadamente 

comprometidos pela DAC quando alcançados os escores de 10-34, 35-59 e acima de 60, 

respectivamente.  

O grau de prurido de cada animal foi estabelecido após adaptação conforme 

descrito por Hill et al.
6 

(anexo D) e com a colaboração dos proprietários, que preencheram 

uma escala conforme observação da manifestação do prurido. Foram atribuídos os níveis de 

manifestação pruriginosa um (discreto), dois (moderado) e três (acentuado). 



36 

A colheita das amostras de pele dos cães controle e com DAC para a análise 

microscópica foi realizada nas regiões axilar e interdigital palmar, por serem consideradas 

áreas precocemente acometidas por prurido na DAC
3
. A colheita foi realizada em momento 

único, após o estabelecimento do diagnóstico clínico da DAC e determinação do escore 

lesional. Para o procedimento de colheita, os animais foram monitorados por médico 

veterinário anestesista e submetidos à anestesia com indução por propofol, na dose de 5 

mg/kg, e manutenção com isoflurano, sendo mantidos no plano dois, estágio três, do plano de 

Guedel. Os pelos foram cortados nas áreas de colheita, seguindo-se a remoção dos fragmentos 

de pele com o auxílio de um punch descartável para biopsia, de 6 mm de diâmetro. Cada 

amostra cutânea obtida foi submetida à fixação em solução de formalina tamponada a 10% 

durante 24 horas. Em seguida, as amostras foram mantidas em álcool 70% até o momento do 

processamento, inclusão em parafina e confecção dos cortes histológicos para as avaliações 

histopatológica (HE e azul de toluidina) e imunoistoquímica. 

Para a contagem dos mastócitos foi empregada a coloração azul de toluidina, que 

permite o reconhecimento desse tipo celular pela presença de grânuloscitoplasmáticos 

metacromáticos. A contagem foi realizada em 15 campos escolhidos aleatoriamente ao 

aumento de 400x, estes representativos de toda a extensão da amostra cutânea. 

Para a análise imunoistoquímica foram confeccionados cortes de 3µm, estes 

distendidos sobre lâminas positivamente carregadas. As lâminas com os cortes permaneceram 

a 56ºC, durante 24 h. Em seguida, os cortes foram desparafinados, hidratados e submetidos ao 

bloqueio da peroxidase endógena em H2O2 a 8%, por 15 minutos. Seguiram-se a lavagem dos 

cortes em água destilada e a recuperação antigênica com solução tampão (DIVA Decloaker, 

Biocare Medical, #DV2004LX) em banho-maria, por30 minutos, a 97
o
C.O bloqueio de 

reações inespecíficas foi realizado com solução específica (Kit Easylink One, Easypath, #EP-

12-20506), durante cinco minutos, em temperatura ambiente. A diluição admitida para o 

anticorpo primário anti-IL31 (Abcam, #ab102750) foi de 1:200 e incubação em câmara 

úmida, por 18 horas, a 4
o
C. Em seguida, os cortes foram lavados com solução tampão TRIS 

pH 7,4 e incubados com sistema de amplificação de sinais (Kit Easylink One, Easypath, #EP-

12-20506), conforme recomendação do fabricante. Para a visualização da reação foiutilizada 

solução de diaminobenzidina (DAB), seguida de contracoloração com hematoxilina de 

Meyer. Na sequência, os cortes foram desidratados, diafanizados e as lâminas montadas com 

resina sintética e lamínula para avaliação da imunomarcação de IL-31. Todas as reações 

foram acompanhadas de controles positivo (anticorpo primário em amostra de baço de 

camundongo) e negativo (omissão do anticorpo primário em amostras de pele canina). 
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A imunoistoquímica para IL-31 foi avaliada quanto ao número de células 

marcadas na epiderme e derme, em 10 campos aleatórios de cada amostra e realizado o 

somatório dos valores de cada campo. Embora específica, a marcação de IL-31 no citoplasma 

de queratinócitos e células endoteliais não foi considerada na contagem por apresentarem 

imunomarcação de menor intensidade e constante, independente da quantidade de células 

inflamatórias, que apresentaram marcação citoplasmática sempre acentuada, sendo, por isso, 

consideradas as responsáveis pela ação dessa proteína nas áreas avaliadas. 

As imagens dos campos para a contagem dos mastócitos e das células 

imunomarcadas para IL-31 foram obtidas com o auxílio de um microscópio óptico acoplado a 

um sistema de captura e análise de imagens (DM 4000 e Leica Application Suite, Leica 

Microsystems, Alemanha). 

Os resultados deste experimento foram tabulados no programa Excel e avaliados 

estatisticamente peloprograma R (R Core Team, 2016), com uso dos pacotes ds (Arnhold, 

2014)
13

 e easynova (Arnhold, 2013)
14

, para a realização dos testes Kruskal-Wallis e 

Correlação de Spearman entre as variáveis. Foram considerados resultados significativos 

quando p≤0,05. Quanto à correlação, considerou-se positiva quando r entre 0 e 1 (até 0,39 

fraca; 0,4 a 0,69 moderada; e 0,7 a 1 forte) e negativa quando r entre 0 e -1 (até -0,39 fraca; -

0,4 a -0,69 moderada; e -0,7 a -1 forte). 

 

RESULTADOS 

Neste estudo foram selecionados 31 cães com DAC, de 12 raças diferentes 

(quadro1), sendo 11 machos (n=11, 35,5%) e 20 fêmeas (n=20, 64,5%), com média de idade 

de 3,7 anos (mín=1 ano; máx=8 anos) e mediana 3 anos. 

Na contagem de mastócitos pela coloração azul de toluidina, os cães do grupo 

controle (pele normal) apresentaram, em média, sete dessas células na região da axila e 11 no 

interdígito, quantidades estas bem menores que as médias encontradas nos cães discretamente 

comprometidos. 

A quantidade média de mastócitos em ambas as regiões avaliadas foi crescente em 

relação ao aumento do escore lesional, com o maior valor encontrado no interdígito 

(p=0,0380) dos cães acentuadamente comprometidos pela DAC. Ainda, não houve diferença 

para a quantidade de mastócitos na região axilar entre os grupos de escore lesional 

(p=0,2219), mas na região interdigital o grupo de cães com escore clínico acentuado mostrou 



38 

quantidade estatisticamente maior de mastócitos em relação aos demais grupos de animais 

com DAC (tabela 2). 

 

TABELA 1 - Quantidade de cães com DAC 

por raça e sexo avaliados no 

estudo (n=31) 

Raças Machos Fêmeas Total 

Beagle 0 1 1 

Bulldog Francês 1 0 1 

Bull Terrier 1 1 2 

Golden Retriever 0 2 2 

Lhasa Apso 0 3 3 

Poodle 0 1 1 

Scottish 0 1 1 

Sem raça definida 1 0 1 

Sharpei 0 1 1 

Shih Tzu 6 8 14 

Teckel 2 1 3 

Yorkshire 0 1 1 

 

TABELA 2– Média e mediana referentes a quantidade de mastócitos e 

células imunomarcadas para IL-31 na pele das regiões 

axilar e interdigital, em relação ao escore clínico de 

severidadedas lesões em animais com DAC 

VARIÁVEL 
GRUPO CLÍNICO 

[Média(Mediana)]  

 
Discreto Moderado Acentuado p 

Mastócitos Axila 30,33(23)
a
 45,94(23)

a
 54,82(56)

a
 0,2219 

Mastócitos Interdígito 31,00 (26)
b
 35,53(33)

b
 72,91(59)

a
 0,0380 

Interleucina Axila 81,33(100)
a
 144,65(118)

a
 197,91(152)

a
 0,282 

Interleucina Interdígito 75,67(49)
a
 72,12(67)

a
 120,18(90)

a
 0,1734 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença estatística (p≤0,05). 
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FIGURA 1 – Região cutânea axilar de um cão normal (A) e de cães discretamente (B), 

moderadamente (C) e acentuadamente (D) comprometidos por dermatite 

atópica.  

 

A imunomarcação específica para IL-31 foi citoplasmática e acentuada nas células 

do infiltrado inflamatório dérmico, composto em sua maior parte por células mononucleares 

(linfócitos e plasmócitos). Os animais controle apresentaram média de células imunomarcadas 

para IL-31 muito abaixo àquela do grupo de animais discretamente comprometidos pela DAC, 

tanto na região da axila (média=3) quanto do interdígito (média=3). Também, embora sem 

diferença entre os grupos de escore clínico para a imunomarcação de IL-31 na axila e 

interdígito, a maior média de células positivas para essa interleucina ocorreu na axila 

(p=0,282) dos animais acentuadamente comprometidos pela DAC (tabela 2). 
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Quando comparadas as quantidades de mastócitos e de células imunomarcadas 

para IL-31 nas regiões cutâneas axilar e interdigital dos animais com DAC constatou-se 

quantidade estatisticamente maior de células imunomarcadas para IL-31 da pele da axila em 

relação à interdigital. Contudo, não houve diferença no que se refere a quantidade de 

mastócitos nos sítios anatômicos axilar e interdigital (tabela 3). 

 

TABELA 3 – Comparação entre a quantidade de células 

imunomarcadas para IL-31 e mastócitos por 

local de pele avaliado 

VARIÁVEL AXILA INTERDÍGITO p 

Mastócitos 47.5806 (24) 
a
 48.3548(43) 

a
 0.4303 

Interleucina 157.4194 (114) 
a
 89.5161(70) 

b
 0.0039 

Letras diferentes na mesma linha diferem entre si (p≤0,05). 

 

As figuras 2 e 3 ilustram a marcação de mastócitos e a imunomarcação para IL-31 

às colorações azul de toluidina e imunoistoquímica, respectivamente, na pele de cães com 

dermatite atópica. 

 

FIGURA 2 - Fotomicrografia da pele da região axilar de um cão com escore 

clínico grave pela DAC. Mastócitos com grânulos citoplasmáticos 

metacromáticos (setas). Azul de toluidina, objetiva 20x. 
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FIGURA 3 - Fotomicrografia de pele da região axilar de um cão com escore clínico 

avançado comprometido pela DAC. Células inflamatórias 

imunomarcadas para IL-31 (seta). IHQ, anti-IL31, objetiva 40x. 

 

Na tabela 4 apresentam-se os resultados do teste de Correlação de Spearman, 

realizado para verificar possíveis correlações entre o escore clínico pelo CADESI-4 (C), a 

quantidade de mastócitos (M) e de células imunomarcadas (I) para IL-31 na pele da axila (a) e 

interdígito (i) de animais com DAC. 

Não houve correlação entre o grau de prurido e a quantidade de células 

imunomarcadas tanto para a região cutânea da axila (p=0,3491) quanto do interdígito 

(p=0,6775). 

 

TABELA 4- Correlação entre escore clínico (C), quantidade de mastócitos (M) e 

IL-31 (I) na pele da axila (a) e interdígito (i) de cães atópicos 

 C/Ma C/Mi C/Ia C/Ii Ma/Mi Ma/Ia Mi/Ii Ia/Ii 

r 0,3169 0,4496
cr
 0,4304

cr
 0,3421 0,5986

cr
 0,506

cr
 0,2589 0,2714 

p 0,0824 0,0112 0,0156 0,0596 <0,01 <0,01 0,1596 0,1397 

Correlação de Spearman. p<0,05; -1≤ r <1 

 

Constatou-se correlação entre o escore clínico e a quantidade de mastócitos no 

interdígito (p=0,0112) e, do mesmo modo, com a quantidade de células imunomarcadas para 
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IL-31 na axila (p=0,0156). A correlação entre a quantidade de mastócitos na axila e 

interdígito também foi significativa (p<0,01). Ainda, há correlação entre a quantidade de 

mastócitos e de células marcadas para IL-31 na axila (p<0,01). Porém, a mesma correlação 

não foi verificada na pele da região interdigital (p=0,1596) (tabela 4). 

 

DISCUSSÃO 

Apesar de não haver correlação entre o prurido e a quantidade de células 

imunomarcadas para IL-31 neste estudo, sabe-se que esta citocina induz o prurido e pode estar 

aumentada em cães com dermatite atópica que não apresentam lesões cutâneas como mostram 

Gonzales et. al.
12

 em seu estudo. Porém, foi observada uma correlação positiva entre o escore 

clínico, a quantidade de mastócitos e de células imunomarcados para IL-31, o que denota 

influência desses componentes imunológicos no quadro sintomato-lesional.  

O número reduzido de mastócitos na pele de cães hígidos é considerada normal, 

assim como observado nos cães do grupo controle deste estudo. Contudo a quantidade pode 

variar a depender da localização, como verificado por Auxilia et al.
15

 que observaram uma 

maior densidade de mastócitos na área interdigital. 

Quantidades significativas de mastócitos em animais com alto escore lesional na 

axila e nas regiões interdigitais sugere que estas células participam de forma importante no 

processo imunopatogênico da doença, e ambos os sítios anatômicos sofrem a mesma 

influência imunológica. 

Observou-se ainda que há influência dessas células no curso da dermatite atópica, 

já que foi verificado um aumento significativo desta célula nos vários escores lesionais da sua 

presença em relação dos cães avaliados, fato também observado por Kato et al.
16 

em pacientes 

humanos. 

Alguns animais com baixa quantidade de mastócitos apresentaram alto escore 

lesional. Isso sugere que cães com dermatite atópica apresentem uma hiperreatividade cutânea 

e respondam de forma exacerbada a estímulos extrínsecos
17

. 

Kato et al.
16 

constataram que pacientes humanos com dermatite atópica 

demonstraram valores elevados de escore clínico, de IgE sérico e, imunomarcação de IL-

31nas células das amostras cutâneas, corroborando os achados de imunomarcação positiva 

para essa interleucina na pele dos cães com DAC deste trabalho. 

Comparada entre os grupos discreto, moderado e acentuado, a quantidade de 

células positivamente imunomarcadas para IL-31 na pele da região axilar foi crescente, ou 
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seja, houve maior expressão de IL-31 nos animais que mostraram maior gravidade nas lesões 

clínicas, fato também observado por Neiset al.
18

 e Dillon et al.
11

 em camundongos e humanos, 

os quais manifestaram eczema atópico acentuado e prurido intenso associado com o aumento 

da expressão de IL-31. 

Em cães com dermatite atópica, há mais mastócitos e células imunomarcadas, 

tanto na axila, como na região interdigital, nos vários escores lesionais. Pela correlação 

constatada entre a quantidade de mastócitos e IL-31 é possível inferir quanto a associação 

entre tal citocina e a presença dos mastócitos, que assim como ocorrera para outros leucócitos, 

nesta pesquisa os mastócitos também apresentaram tal proteína em seu citoplasma, da mesma 

forma que afirmam Ishii et al.
19

 e Niyonsabaet al.
20

. 

Ainda, sugere-se que quanto maior a quantidade de leucócitos, maior possa ser a 

ação da IL-31 nos sítios de lesão de DAC, assim como o prurido e, consequentemente o 

escore clínico das lesões. 

 

CONCLUSÕES 

É possível afirmar que quanto maior o escore clínico, maior a quantidade de 

mastócitos e de IL-31 na pele dos cães com dermatite atópica. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERACÕES FINAIS 

A dermatite atópica canina tem uma grande importância na clínica de pequenos 

animais por apresentar alta casuística. Sinais clínicos evidentes, como prurido e lesões 

cutâneas auxiliam o diagnóstico, entretanto, faz-se necessária a exclusão de outras 

dermatopatias pruriginosas e é imprescindível a atenção aos detalhes pertinentes a DAC. 

Entre as dificuldades encontradas na realização deste trabalho está a resistência 

por parte dos proprietários dos cães atópicos em aceitar a realização dos procedimentos, sejam 

estes a anestesia, o corte cutâneo e até mesmo a tricotomia local. Além disso, alguns desses 

proprietários demostraram dificuldade na interpretação das informações da escala de 

avaliação do prurido, sendo necessária explicação detalhada, incluindo outros exemplos de 

comportamento do ato de se coçar. 

O número diminuto de animais do estudo deu-se pela pouca indicação de casos 

diagnosticados, possivelmente pela dificuldade de alguns clínicos veterinários em estabelecer 

o diagnóstico, principalmente quando há apenas sinais clínicos iniciais, o que também explica 

o menor número de animais reconhecidos como discretamente comprometidos pela doença. 

Ainda, alguns médicos veterinários encontraram dificuldade em expor a importância da 

pesquisa aos proprietários. Médicos veterinários e proprietários também relataram incômodo 

em acompanhar animais que tiveram a suspensão do uso das medicações que poderiam 

comprometer o estudo, como corticosteroides, anti-histamínicos ou imunomoduladores, 

descrevendo piora no quadro de manifestação do prurido. Muitos animais acentuadamente 

comprometidos apresentavam infecções bacterianas exacerbadas, o que poderia comprometer 

a avaliação final das variáveis, sendo necessária a exclusão destes do estudo. 

Contudo, o aprimoramento da prática de abordagem clínica por observação, 

reconhecimento e classificação das alterações dermatológicas foi extremamente válido. 

Ressalte-se ainda a maior interação entre profissionais e proprietários, o que eleva a qualidade 

na condução clínica da doença. Da mesma forma, a constatação da relação entre os vários 

fatores envolvidos na DAC, por meio dos testes específicos, mantem-se excepcionalmente 

proveitosa. Assim, por ter sido observada correlação entre a resposta imunológica do 

organismo de animais atópicos com as alterações histopatológicas e também com a 

apresentação clínica de doença nesses indivíduos, tais evidências indicam que é 

imprescindível uma abordagem ampla e detalhada nos casos de animais com DAC. 
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ANEXO A. Parecer da Comissão de Ética no Uso de Animais 
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ANEXO B. Modelo fotográfico de Olivry et al.
5
, ilustrando as alterações dermatológicas e seus 

respectivos graus de severidade, CADESI-4. 
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ANEXO C. Ficha de avaliação das alterações dermatológicas para mensuração da extensão e 

severidade da dermatite atópica canina com base no índice CADESI-4 

 

CADESI-4 (ICADA) Eritema Liquenificação Escoriações e/ou Alopecia  TOTAL 

Área Perilabial* 1     

Pina Medial 

(parte côncava da pina) 

Esquerda 2     

Direita 3     

Axilas 
Esquerda 4     

Direita 5     

Membros torácicos** 
Esquerda 6     

Direita 7     

Membros Pélvicos** 
Esquerda 8     

Direita 9     

Flexura anticubital 
Esquerda 10     

Direita 11     

Flexura carpiana*** 
Esquerda 12     

Direita 13     

Flanco 
Esquerda 14     

Direita 15     

Áreas Inguinais(virilha) 
Esquerda 16     

Direita 17     

Abdômen 18     

Períneo(da vulva/escroto ao ânus) 19     

Cauda Ventral (proximal) 20     

Grau de cada local e cada tipo de lesão: negativo 

(0); discreto (1); moderado (2); acentuado (3). 
TOTAL de Pontuação (20 x 3 x 3 = 180)  

 

* esquerda e direita combinadas; **lados dorsal e palmar combinados; ***dos coxins cárpicos ao metacárpico 
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ANEXO D. Escala para a avaliação do prurido pelos proprietários de cães com DAC 

(modificado de Hill et al.
6
). 

 

Quanto seu cão coça? 

Esta escala é designada para medir a severidade da coceira em cães. Coceira inclui arranhar, 

morder, lamber, mastigar, mordiscar ou esfregar. Leia as descrições de prurido elencadas 

abaixo e, em seguida, marque com um X na coluna à esquerda qual você acha que equivale ao 

nível de coceira do seu cão. 

 Cão normal 

Não acho que a coceira é um problema 

 Coceira muito discreta/somente episódios ocasionais 

O cão coça um pouco mais do que antes do problema de pele começar 

 Coceira discreta/um pouco frequente 

Não coça quando come, brinca, faz exercícios ou está distraído 

 Coceira moderada/episódios regulares 

Coceira pode ocorrer à noite, mas não quando come, brinca, faz exercícios ou está distraído 

 Coceira acentuada/episódios prolongados 

Coceira pode ocorrer à noite e também quando come, brinca, faz exercícios ou está distraído 

 Coceira extremamente acentuada/quase contínua 

Coceira não pára independente do que esteja acontecendo, mesmo no consultório (precisa ser 

fisicamente contido para parar de coçar) 
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APÊNDICE A. Somatório do índice de extensão e severidade da DAC (CADESI-4), 

classificação por grupo e grau de prurido por animal do estudo (n=31). 

 

ANIMAL CADESI-4 
Classificação 

pelo cut-off 

Nível de 

prurido* 

1 46 2 2 

2 105 3 3 

3 66 3 3 

4 61 3 3 

5 41 2 2 

6 34 1 2 

7 51 2 2 

8 31 1 3 

9 40 2 3 

10 69 3 3 

11 65 3 3 

12 48 2 3 

13 70 3 3 

14 42 2 3 

15 59 2 3 

16 44 2 3 

17 41 2 3 

18 61 3 2 

19 36 2 3 

20 38 2 3 

21 62 3 2 

22 87 3 2 

23 45 2 3 

24 89 3 3 
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25 32 1 2 

26 50 2 2 

27 78 3 3 

28 38 2 2 

29 58 2 2 

30 43 2 3 

31 39 2 2 
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APÊNDICE B. Quantidade de células imunomarcadas para IL-31 contadas à coloração 

imunoistoquímicadas regiões axilar e interdigital dos animais com DAC. 

 

ANIMAL 

IL-31 

Axila Interdígito 

1 9 137 

2 173 90 

3 352 213 

4 152 304 

5 118 16 

6 111 13 

7 186 141 

8 33 49 

9 142 52 

10 64 34 

11 486 70 

12 294 26 

13 102 68 

14 82 24 

15 351 0 

16 295 100 

17 146 225 

18 68 70 

19 73 32 

20 89 68 

21 93 51 

22 206 125 

23 57 94 

24 114 119 

25 100 165 
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26 209 77 

27 367 178 

28 89 30 

29 122 51 

30 109 86 

31 88 67 

32 2 10 

33 4 0 

34 5 0 
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APÊNDICE C.Quantidade de mastócitos contadosà coloração azul de toluidina na pele da 

região axilar e interdigital dos animais com DAC. 

 

ANIMAL 
Mastócitos  

Axila Interdígito 

1 15 12 

2 24 93 

3 64 59 

4 88 110 

5 53 50 

6 52 26 

7 23 25 

8 16 10 

9 50 9 

10 20 46 

11 56 57 

12 68 33 

13 17 15 

14 48 28 

15 265 49 

16 65 60 

17 11 31 

18 21 10 

19 67 74 

20 19 35 

21 56 67 

22 92 80 

23 14 43 
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24 142 208 

25 23 57 

26 43 42 

27 23 57 

28 11 30 

29 9 50 

30 6 25 

31 14 19 

32 4 16 

33 14 8 

34 3 9 
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APÊNDICE D.Escores de intensidade das alterações histopatológicasna pele da axila e 

interdígito dos animais com DAC. 

ANIMAL 

Axila Interdígito 

Acantose Espongiose Edema Intracelular Infiltrado Acantose Espongiose Edema Intracelular Infiltrado 

1 0 2 2 2 0 0 1 1 

2 1 2 1 2 2 2 1 2 

3 3 3 2 3 1 1 1 3 

4 1 0 1 3 1 1 1 2 

5 0 0 1 2 0 0 0 1 

6 0 0 0 2 0 0 0 0 

7 0 0 0 1 0 0 0 1 

8 0 1 1 1 0 0 1 1 

9 0 0 2 2 0 0 0 2 

10 0 0 1 2 0 1 0 2 

11 1 1 2 2 0 0 2 2 

12 1 2 3 2 0 0 1 1 

13 1 1 3 3 0 0 1 1 

14 0 0 1 2 0 0 1 2 

15 1 0 2 3 0 0 1 2 

16 0 0 2 1 0 0 1 1 

17 0 0 0 2 0 1 2 1 

18 0 0 1 1 0 0 2 1 

19 0 0 0 1 0 0 1 1 

20 0 0 0 1 0 0 0 1 

21 0 1 2 1 0 1 1 2 

22 2 2 2 2 0 1 2 2 

23 0 1 1 2 0 0 1 1 

24 2 2 2 2 2 2 2 2 

25 0 0 2 1 0 0 1 1 

26 0 1 2 1 0 0 2 1 
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27 0 1 1 2 0 1 1 1 

28 0 0 1 1 0 0 1 0 

29 0 0 0 1 0 0 1 1 

30 0 0 1 1 0 0 0 1 

31 0 0 1 2 0 0 2 1 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 


