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Resumo
A dermatite alérgica à saliva da pulga (DASP) é uma doença de pele muito comum em cães e gatos que 
são sensibilizados às proteínas presentes na saliva do ectoparasita. Devido a grande importância desta 
afecção na Medicina Veterinária, esta revisão expõe as vantagens e desvantagens da substituição dos 
tratamentos convencionais da DASP pela imunoterapia, utilizando apenas os antígenos da saliva como: 
compostos histamínicos, enzimas, polipeptídeos e aminoácidos, para a confecção de uma vacina capaz 
de proporcionar uma imunomodulação em animais que apresentam reação de hipersensibilidade à sali-
va inoculada durante a picada da pulga.

Palavras-chave: Prurido, alergia, saliva

Abstract
The flea allergy dermatitis (FAD) is a usual skin disease of dogs sensitized to flea saliva proteins. Due the 
big importance of this disease in Veterinary Medicine, the review aims to analyse the pros and cons of the 
substitution of conventional FAD treatments for immunotherapy using just saliva antigens as histamine com-
pounds, enzymes, polypeptides and amino acids for the production of a vaccine responsible for the immu-
nomodulation of animals that manifest hypersensitivity reaction to the saliva inoculated during the flea bite.
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Introdução

As doenças de pele compõem parte importante 
da rotina ambulatorial na clínica médica de 
pequenos animais, sendo as dermatopatias alérgicas 

as de maior prevalência, seguidas das parasitárias, 
bacterianas, complexo seborreia-disqueratinização, 
dermatopatias fúngicas, endócrinas e congênitas 
(1). A dermatite alérgica à saliva da pulga (DASP) 
é a doença alérgica mais comum em cães e gatos 
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sendo considerada a maior causa de prurido e 
lesões cutâneas em áreas endêmicas de pulgas (2).
Apresenta caráter crônico e ocorrência sazonal 
em países de clima quente. É provocada por uma 
reação de hipersensibilidade resultante de uma ou 
mais proteínas alergênicas identificadas na saliva 
das pulgas, durante sua inoculação (3). Após a 
sensibilização, o animal apresenta prurido intenso, 
pápulas e eritema. No caso de auto-traumatismo 
infligido, ocorre inflamação crônica, descamação e 
hiperpigmentação cutâneas. O local mais frequente 
das lesões é a base da cauda e região lombo-sacral 
No caso dos gatos, o prurido pode manifestar-
se como lambedura excessiva, alopecia bilateral 
e simétrica auto induzidas e escoriação cérvico-
facial. As dermatites eosinofílicas e dermatite miliar 
também são comuns.

O tratamento limita-se ao controle dos 
ectoparasitas, com antiparasitários, e do prurido 
com anti-histamínicos ou corticoides (4). O 
objetivo desta revisão é realizar um levantamento 
bibliográfico sobre a imunoterapia específica como 
tratamento alternativo da DASP. 

Revisão de Literatura

As pulgas (ordem Siphonaptera) são ectoparasitas 
de mamíferos e aves, que normalmente vivem sobre 
a pele e pelos de seus hospedeiros. São pequenos 
insetos ápteros, de corpo comprido lateralmente, 
metamorfose completa, aparelho bucal adaptado 
para picar e sugar, com o terceiro par de pernas 
adaptado para o salto. Sob o ponto de vista 
médico veterinário, apenas as famílias Pulicidae, 
Leptopsyllidae, Rhopalopsyllidae, Ceratophillidae 
e Tungidae apresentam interesse, podendo ser 
parasitas, vetores ou hospedeiros intermediários 
de várias doenças. Seu ciclo biológico passa por 
quatro estágios (ovo, larva, pupa e adulto) e ocorre 
aproximadamente entre 25 e 30 dias, havendo 
oscilações de acordo com a temperatura e umidade. 

A postura dos ovos é realizada em ninhos ou 
lugares de repouso dos hospedeiros. As larvas são ativas 
e alimentam-se de detritos orgânicos e proteináceos 
tais como pelos, penas e fezes das pulgas adultas. A 
duração da fase pupal pode durar de 10 dias até mais 
de um ano, dependendo da temperatura e umidade 
do ambiente. Os adultos são hematófagos, altamente 
modificados para a vida parasitária e estruturalmente 
muito diferentes da maioria dos outros insetos (5).

As pulgas são os principais ectoparasitas 
responsáveis pela DASP, considerada uma 
dermatopatia comum em cães e gatos sensibilizados 
às proteínas presentes na saliva da pulga, por meio 
de picadas repetidas e intermitentes. Os sintomas 
geralmente são sazonais, ocorrendo com maior 
frequência nos meses de temperatura elevada e 
outono, em zonas temperadas e, frequentemente, não 
são sazonais nas áreas tropicais e subtropicais (5).

Em cães, as lesões envolvem as regiões lombo-
sacral, áreas caudomediais das coxas, o abdome 
e os flancos, ocorrendo erupções pruriginosas, 
papulares e crostosas, com eritema secundário, 
seborreia, alopecia, escoriações, piodermite, 
hiperpigmentação e liquenificação (5).

Já nos gatos, não há um padrão único de 
sintomatologia da DASP, apresentando-se como 
dermatite miliar pruriginosa, com escoriações 
secundárias, crostas e alopecia em regiões cervical, 
lombo-sacral, porção caudomedial das coxas 
e abdome ventral, além de alopecia simétrica 
secundária à limpeza excessiva e lesões do complexo 
granuloma eosinofílico (5).

A DASP manifesta-se como prurido após a 
sensibilização do animal à alérgenos presentes na saliva 
da pulga, que contém uma variedade de compostos 
histamínicos, enzimas, polipeptídeos e aminoácidos 
de diferentes tamanhos, que podem induzir reações de 
hipersensibilidade do tipo I, tipo IV e basofílicas (6).

Na reação de hipersensibilidade do tipo I, 
também conhecida como imediata ou anafilática, 
o mecanismo imunológico inclui a participação 
de anticorpos IgE, basófilos e mastócitos (7). A 
interação entre o alérgeno e a IgE, pré-formada e 
pré-fixada a receptores de superfície de mastócitos 
e basófilos, leva à liberação de mediadores solúveis, 
como histamina, e à síntese de mediadores lipídicos 
derivados do ácido araquidônico  e prostaglandina, 
ocasionando uma resposta imediata (7,8).

Já a reação de hipersensibilidade do tipo IV, 
também denominada hipersensibilidade tardia, é 
mediada por linfócitos, macrófagos, histiócitos e 
monócitos. Os linfócitos T citotóxicos (CD8) lesam 
os tecidos diretamente, enquanto os linfócitos T 
auxiliadores (CD4) secretam citocinas, as quais ativam 
e recrutam os citotóxicos, monócitos e macrófagos, 
que são responsáveis pela formação de granulomas. 
Mas a maioria dos cães com hipersensibilidade à 
saliva da pulga tem reação imediata (7,8).

O tratamento inclui um programa integrado 
de controle de pulgas, baseado em reguladores de 
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crescimento do inseto, combinados com adulticidas 
e manejo ambiental (5). O controle integrado 
é importante, pois pulgas podem desenvolver 
resistência aos adulticidas disponíveis. A resistênica 
aos inseticidas ou acaricidas ocorre pela exposição 
contínua a um determinado princípio ativo que resulta 
em alterações genéticas (mutações e recombinações) 
favoráveis à sobrevivência dos ectoparasitas à 
exposição contínua.  Aqueles que sobrevivem, 
transmitem seus genes para as gerações subsequentes, 
o que resulta em uma população que pode sobreviver 
à exposição contínua a um determinado agente 
químico. Quando há suspeita de resistênica a um 
determinado princípio ativo, é essencial rever a 
história e a possível falha no tratamento, pois devem 
ser excluídas as causas como exposição frequente 
ao princípio e subdoses empregadas, antes que a 
resistência seja considerada a causa provável. (9).

Os principais reguladores de insetos disponíveis 
são o lufenuron, piriproxiteno ou metopreno, que 
impedem o desenvolvimento do ciclo dos insetos 
ao interferirem na fase de formação da quitina 
(exoesqueleto), no momento da eclosão. Estes agentes 
podem ser efetivos isoladamente ou usados em 
combinação com terapia adulticida. Como adulticidas, 
podem ser utilizados sprays antipulgas, solução 
spot-on, medicamentos orais ou banhos de imersão, 
principalmente com produtos que contenham 
spinosada, imidaclopride, dinoteferon, selamectina, 
fipronil ou fluralaner, conforme instruções do 
fabricante. O tratamento ambiental deve ser feito 
com adulticidas inseticidas, em ambientes externos, e 
metopreno ou piriproxifen, em ambientes internos (9).

Como tratamento sintomático dos animais, deve-
se utilizar terapia tópica com xampus antimicrobianos 
e antipruriginosos, conforme apresentação clínica, 
além de terapia com anti-histamínicos sistêmicos, 
glicocorticoides orais ou injetáveis (9,10). 

A imunopatogênese envolvida na dermatite 
alérgica à saliva da pulga é pouco elucidada. Segundo 
estudo de Wuersch et al. (11) há um aumento 
significativo de células eosinofílicas, mastócitos e 
anticorpos IgE+, RNAm de citocinas  IL-4, IL-5, IL-13, 
TNF-alfa e IFN-ɣ  no infiltrado inflamatório da pele, 
em comparação a animais não alérgicos expostos à 
pulgas. ZHAO et al.(12) relataram que linfócitos T 
CD4  e IL-4 foram predominantemente associados 
com o aparecimento de sinais clínicos em ratinhos 
C57BL/6, induzidos à uma resposta alérgica.

A imunoterapia deve ser empregada como 
tratamento na tentativa de prevenir a recorrência 

de sinais clínicos após nova exposição à alérgenos 
ambientais aos quais o paciente é hipersensível (13). 
Consiste na administração de alérgenos em doses 
crescentes, com o objetivo de dessensibilizar os 
pacientes alérgicos ao prevenir os sintomas decorrentes 
da exposição natural. É recomendada como forma 
de tratamento comprovadamente eficaz nas doenças 
alérgicas mediadas por anticorpos IgE, como nas 
reações alérgicas à picada de insetos em pacientes 
humanos e dermatite atópica nos cães, como também 
em  pacientes alérgicos refratários à terapia clínica 
conservadora ou que apresentem efeitos colaterais 
indesejáveis aos medicamentos empregados. (14,15).

A imunoterapia é realizada com o objetivo de 
aumentar a capacidade de tolerância imunológica 
dos pacientes aos alérgenos envolvidos. Seu 
mecanismo de ação não é totalmente elucidado, mas 
possivelmente seus efeitos estão relacionados com 
a teoria do anticorpo de bloqueio, que proporciona 
ao organismo a possibilidade de resposta devido à 
formação de anticorpos específicos, que se ligam ao 
alérgeno invasor antes que se liguem aos anticorpos 
IgE ou IgGd específicos. Outra teoria proposta é a 
redução da sensibilidade celular dos anticorpos 
responsáveis na sensibilização das células 
liberadoras de mediadores inflamatórios, com 
redução dos níveis de IgE circulante e diminuição 
da reatividade dos mastócitos e basófilos (16).

Devido a maior prevalência de pulgas da espécie 
Ctenocephalides felis, deve-se dar preferência ao uso 
de vacinas com antígenos da saliva desta espécie (17).

No estudo realizado no Hospital de Clínicas 
Veterinárias da Universidade Federal de Pelotas – RS 
foi demonstrada a importância da DASP dentre as 
dermatopatias, observando sua prevalência tanto em 
cães (aproximadamente 24% dos casos), como em 
gatos (aproximadamente 34% dos casos) (18). Outro 
estudo realizado no Hospital de Clínicas Veterinárias da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual possui 
um serviço especializado em dermatologia veterinária, 
diagnosticou 28% dos atendimentos dermatológicos 
em casos de dermatite alérgica à saliva de ectoparasitas 
em cães (19). Baseado no estudo sobre a frequência 
de ectoparasitas em cães urbanos domiciliados na 
cidade de Lavras – MG, em cerca de 36% dos casos de 
atendimento dermatológico, observou-se presença de 
pulgas Ctenocephalides canis e Ctenocephalides felis 
(20), porém de acordo com estudos de prevalência de 
ectoparasitas em cães e gatos, a espécie Ctenocephalides 
felis foi a mais prevalente (21,22,23).

Além disso, Guimarães et al. (18) observaram  que 
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96% dos ectoparasitos estavam presentes durante os 
meses quentes e úmidos. Os dados epidemiológicos 
apresentados demonstram a importância do 
tratamento da DASP na rotina ambulatorial. 

De acordo com HNILICA (25), os métodos 
utilizados no tratamento contra a DASP são muitas 
vezes ineficazes devido ao tratamento restrito aos 
sinais clínicos, quando não associado ao controle 
eficaz dos ectoparasitas. Além disso, o tratamento 
com glicocorticoides, por períodos prolongados, 
causa efeitos adversos que variam de leves (poliúria/
polidipsia) à graves (disfunção imunológica, sarna 
demodécica e calcinose cutânea) e os animais 
necessitam de monitoramento frequente em relação 
à doença hepática e infecção do trato urinário.

Apesar da grande prevalência de animais com 
DASP, há uma escassez de estudos direcionados à 
dessensibilização dos pacientes alérgicos. Segundo 
Marro et al. (25) injeções intradérmicas de bactérias 
da espécie Gordonia bronchialis ou Rhodococcus 
coprophilus podem ser utilizadas no tratamento 
da DASP, devido a capacidade imunomoduladora 
identificada em diversas micobactérias, que 
são capazes de modular a resposta inflamatória 
sistêmica. Em seu estudo randomizado, animais 
que receberam injeções intradérmicas destes 
agentes apresentaram diminuição da extensão das 
lesões e gravidade dos sintomas alérgicos, além 
de diminuição dos números de eosinófilos das 
amostras sanguíneas coletadas, em relação ao grupo 
controle que recebeu inoculação de placebo. Neste 
estudo pôde-se concluir que, injeções de bactérias de 
Gordonia bronchialis ou Rhodococcus coprophilus, 
efetivamente, reduzem os sintomas de alergia em 
cães com dermatite alérgica à saliva da pulga.

Em outro estudo, foi testado um protocolo 
para tratamento da DASP em gatos, com vacina 
contendo antígenos obtidos a partir do DNA da 
proteína FSA1 presente na saliva da pulga. Os 
resultados demonstraram melhora terapêutica, com 
diminuição dos sinais clínicos (26). 

A imunoterapia, como todo tratamento clínico 
possui as seguintes desvantagens: o início do 
tratamento é considerado trabalhoso devido à 
necessidade de aplicação frequente do alérgeno, 
podendo ser semanalmente, quinzenalmente, de três 
em três semanas ou uma vez por mês; a resposta ao 
tratamento é individual, sendo que alguns animais 
apresentarão resposta clínica depois de um número 
elevado de aplicações; o local da inoculação pode se 
tornar dolorido por várias horas ou dias; em casos 

extremos corre-se o risco de anafilaxia.
Mesmo com suas desvantagens, é considerado o 

único tratamento que altera o sistema imunológico 
e que pode proporcionar benefícios duradouros. 
Além disso, os extratos alergênicos não causam 
dependência fisiológica e as vacinas são seguras (27).

Conclusão
O tratamento convencional da DASP é oneroso, 

a curto prazo, pois exige aplicações periódicas de 
anti-pulgas e administração de anti-histamínicos 
e corticoides, além do controle ambiental dos 
ectoparasitas, por toda a vida do animal. A 
necessidade de adesão do proprietário e os efeitos 
colaterais do uso dos corticoides também dificultam 
a manutenção da terapia convencional. . Diante 
desta realidade, necessita-se de estudos a respeito da 
imunoterapia no tratamento da DASP, pois alguns 
relatos demonstraram que a abordagem terapêutica 
através da imunização pode ser utilizada a doença 
alérgica induzida pela saliva da pulga em animais, 
implicando assim, o seu potencial para uma 
aplicação prática futura, proporcionando melhor 
qualidade de vida aos pacientes acometidos.
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