
É COMUM 
O SEU CÃO
SE COÇAR?

Os cães podem se coçar, lamber, mordiscar e esfregar.

Uma coceira ocasional pode ser normal. No entanto, nunca deve 
interromper atividades como brincar ou comer, causar perda de 
pelos ou danos à pele. 

A coceira não pode ser um incômodo para você ou seu cão e não 
pode ser algo frequente.

Coceira, lambeduras, mordiscar ou esfregar-se constantemente são 
muitas vezes sinais de doença alérgica de pele, que pode ocasionar 
um grande sofrimento e incômodo para os cães.

Se seu cão se coça mais do que o normal,  seu veterinário pode ajudar!

PERGUNTAS QUE VOCÊ
PODE FAZER AO SEU
VETERINÁRIO:

Porque meu cão 
está sempre se 

coçando?

Como é que
eu sei que a

coceira do meu 
cachorro é 
anormal?

Meu
 cão poderia 

estar se coçando 
por decorrência de 
uma doença alér-

gica de pele?

O que devo fazer 
se a coceira do meu 
cão parece ser mais 
frequente do que o  

normal?

Existe um 
tratamento 

que ajude sem 
causar efeitos 

colaterais?

APOQUEL: UMA ABORDAGEM INOVADORA NO 
TRATAMENTO DA COCEIRA
Diferentemente das terapias comuns com corticoides, ciclosporina 
ou anti-histamínicos, Apoquel é um tratamento desenvolvido para 
agir direto na fonte da coceira.1

Como Apoquel tem como alvo a causa da coceira, ele tem um efeito 
mínimo em outras partes do corpo do cão, diferentemente de outros 
medicamentos.

APOQUEL FUNCIONA -  E RÁPIDO!
Apoquel atua independentemente do tipo de alergia.

Apoquel começa a agir em 
4 horas, tão rápido quanto 
os corticoides2

Apoquel alivia a coceira 
por 24 horas após uma 
única dose2

Apoquel é seguro e eficaz 
em longo prazo4
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PORQUE MEU 
CÃO SE COÇA?

VOCÊ SABIA?

AS BOAS NOTÍCIAS

EM CASO DE DÚVIDA, 
PROCURE TRATAMENTO

COMO SABER QUANDO 
A COCEIRA PODE SER 
UM PROBLEMA?

A coceira frequente em cães é mais comumente causada por:

Algumas opções de tratamento, como os corticóides, mas muitas vezes 
têm desvantagens importantes devido aos seus efeitos colaterais:

A boa notícia é que existe um tratamento seguro e eficaz disponível para 
ajudar seu cão. Fale com o seu veterinário sobre um tratamento que 
pode ajudar de forma rápida e eficaz a diminuir a coceira e a inflamação 
causada pela doença alérgica da pele do seu cão.

Se não for tratada, a coceira do seu cão pode se tornar mais séria e levar 
a complicações adicionais, como infecção, pele engrossada, pele escurecida, 
perda de pelo e odor desagradável. É por isso que é importante procurar 
tratamento o mais rápido possível.

Se você vir observar sinais, seu cachorro pode precisar de tratamento:

Alergia a pulga

Alergia de contato

LAMBEDURA, COCEIRA
OU MORDISCAR-SE
CONSTANTEMENTE

ELE APRESENTA PROBLEMAS 
DE ORELHA RECORRENTES 

(chacoalho de cabeça, orelha com 
secreção, odor desagradável)

ROLAR OU SE ESFREGAR NO 
CHÃO DE FORMA EXCESSIVA 

ALTERAÇÕES NA PELE 
(feridas, coloração escurecida, 

vermelhidão)

PERDA DE PELOS

ODOR DE PELE

Alergia alimentar

Dermatite atópica 
(doença de pele que 
causa coceira associada  
a alérgenos ambientais)

EFEITOS 
COLATERAIS 

POSSIVEIS DOS 
CORTICOIDES

EFEITOS
COLATERAIS DE 
LONGO PRAZO

EFEITOS 
COLATERAIS DE 
CURTO PRAZO

Sede excessiva Obesidade

Fome excessiva Diabetes

Danos no fígado
e nos rins

Perda de pelo e 
afinamento da pele

Aumento de 
infecções

Urina frequente
Problemas nos
músculos e
articulações

Alterações de 
comportamento 
(estresse, 
ansiedade, 
agressividade)

Letargia
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