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O QUE É A ALERGIA?
A alergia é uma doença em que o sistema imunitário reage de forma anormal face à presença de agentes como 
podem ser os pólenes, ácaros, alimentos, medicamentos ou outros compostos químicos conhecidos como 
agentes alergénicos. A reação alérgica é produzida quando o agente alergénico entra em contacto com a pele 
do animal ou quando é inalado pelo mesmo.

QUE IDADE MÍNIMA DEVE TER UM ANIMAL PARA REALIZAR OS TESTES DE ALERGIA? 
1 ano.

QUE MEDICAMENTOS DEVO SUSPENDER PARA PODER FAZER OS TESTES DE ALERGIA?
Os corticoides via sistémica e a ciclosporina devem ser suspensos por 3-4 semanas. Os corticoides tópicos e 
inalatórios deve ser suspensos por 7 a 10 dias.

O QUE É A IMUNOTERAPIA?
A imunoterapia específica por agente alergénico é um tratamento através do qual, e a partir de injeções 
periódicas de pequenas quantidades do agente alergénico responsável pelos sintomas, conseguimos habituar 
o sistema imunitário do animal face a este agente. Numa percentagem elevada de cães e gatos, os sintomas da 
alergia podem ser controlados de forma segura e eficaz se a imunoterapia for adequadamente formulada.

A IMUNOTERAPIA É EFICAZ?
Num número elevado de animais (60-80 %), se a imunoterapia tiver sido formulada adequadamente, e se 
tiverem sido utilizados agentes alergénicos de qualidade, os sintomas podem ser controlados de forma eficaz.  
É importante seguir rigorosamente o regime incluído em cada tratamento.

QUANTO TEMPO DEVE DECORRER PARA OBSERVAR OS EFEITOS DA IMUNOTERAPIA?
Não existem dois animais iguais perante uma imunoterapia. Embora possamos observar uma diminuição dos 
sintomas antes, a maior parte dos doentes começam a sentir uma melhoria entre 3 a 6 meses após o início 
do tratamento. O sistema imunitário do animal precisa de um determinado tempo para desenvolver as suas 
defesas. Como tal, é aconselhável continuar com o procedimento até terminar o período de início e, a seguir, 
caso se observe uma melhoria clínica, começar com o tratamento de manutenção. É importante destacar 
que em alguns animais apenas é conseguida uma melhoria parcial dos sintomas. Durante a primeira fase do 
tratamento, o veterinário decidirá se considera ser conveniente administrar alguma medicação conjuntamente 
para que o animal se sinta melhor. 

A IMUNOTERAPIA É SEGURA?
De forma geral, os tratamentos de hipossensibilização têm poucos efeitos adversos. Além disso, o uso de 
agentes alergénicos adsorvidos em hidróxido de alumínio faz com que a segurança destes tratamentos 
aumente, uma vez que estes agentes alergénicos, ao serem injetados no animal, são absorvidos mais 
lentamente, diminuindo o risco de provocar uma reação alérgica grave.

DURANTE QUANTO TEMPO SE DEVE ADMINISTRAR A IMUNOTERAPIA?
Este aspeto também não pode ser generalizado. A alergia é um processo crónico e, para controlar os sintomas, 
o procedimento habitual seria tratar o animal durante toda a sua vida. No entanto, quando os sintomas do 
animal estiverem controlados, pode ir-se alargando o período entre injeções e, inclusive, suprimir o tratamento. 
A OMS recomenda realizar o tratamento durante um período de 3-4 anos.
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ALIMENTAR AMBIENTAL 

A amostra para realizar os testes de diagnóstico será através de uma análise ao sangue.

Painel ALIMENTOS
Permite identificar individualmente  

os agentes alergénicos

Painel AMBIENTAL/ Painel 
AMBIENTAL Allercept felino

Permite identificar individualmente  
os agentes alergénicos
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ambiental sem 
rastreio prévio)

Protocolo

Semana Frasco Dose (ml)
1 Frasco A 0,1
2 Frasco A 0,3
3 Frasco A 0,5
5 Frasco B 0,1
7 Frasco B 0,3
9 Frasco B 0,5

12 Frasco C 0,1
15 Frasco C 0,3
18 Frasco C 0,5
22 Frasco C 0,8
26* Frasco C 0,8
30 Frasco C 0,8
*Solicitar o tratamento de manutenção

Protocolo

Mês Frasco C
1 0,8 ml
2 0,8 ml
3 0,8 ml
4 0,8 ml
5 0,8 ml
6 0,8 ml
7 0,8 ml
8* 0,8 ml

*Solicitar o 2.º tratamento  
de manutenção

Pode iniciar-se com um rastreio ou diretamente pelos painéis Pode iniciar-se com um rastreio ou diretamente pelos painéis

• Regime de início convencional:  
7 meses

• Duração do início: 6 meses 

• Duração da manutenção: 9 meses

• Regime de início “Rapid Induction”:  
7 meses

• Regime de início manutenção:  
8 meses

DIETA DE ELIMINAÇÃO
(comercial ou caseira)

12*  
alimentos

Painel

24** 
alimentos

Painel

Regimes de aplicação

*  Vitela, Trigo, Batata, Frango, Milho, Ovo, Porco, Arroz, Leite, Borrego, Soja, Peixe.
* *  Vitela, Trigo, Batata, Frango, Milho, Ovo, Porco, Arroz, Leite, Borrego, Soja, Peixe, Peru, Pato, Coelho, Cavala, Truta, Salmão, Cenoura, Ervilhas, 

Batata-doce, Feijão-verde, Cevada, Aveia.
** *  Rabo-de-gato, Dáctilo, Poa-comum, Grama-comum, Azevém Penicillium, Aspergilius, Alternaria, Malassezia spp., Pulga, Azeda, Tanchagem, 

Ansarina-branca, Dente-de-leão, Parietária, D. farinae, D. pteronyssinus, T. putrescentiae, L. destructor, A. siro, Bétula, Oliveira, Cipreste, Bananeira.

Rastreio AMBIENTAL
O resultado informa-nos se é positivo ou negativo a:

•Agentes alergénicos de INTERIOR
•Agentes alergénicos de EXTERIOR

€

Rastreio ALIMENTOS
O resultado informa-nos se é positivo  

ou negativo a:
•Proteína de origem ANIMAL 
•Proteína de origem VEGETAL

€

IMUNOTERAPIA 

Protocolo

Semana Frasco C
1 0,1 ml
2 0,2 ml
3 0,4 ml
4 0,6 ml

Mês Frasco C
1 0,8 ml
2 0,8 ml
3 0,8 ml
4 0,8 ml
5 0,8 ml
6* 0,8 ml

Imunoterapia de início Imunoterapia de manutenção Regime de início convencional Regime de início “Rapid induction” Regime de manutenção

Protocolo

Semana Doses em gotas de  
segunda a sexta

1 1 gota por dia

2 1 gota por dia

A partir de 3 2 gotas por dia

10  
agentes 

 alergénicos

Painel 
INTERIOR

€

24***  
agentes 

alergénicos

Painel PÓS-
RASTREIO

€

12  
agentes  

alergénicos

Painel 
EXTERIOR

€
Confirmação dos alimentos positivos:

PAINEL DE ALIMENTOS DE 12 A 24

IMUNOTERAPIA 
SUBLINGUAL

IMUNOTERAPIA 
SUBCUTÂNEA
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O QUE É A ALERGIA?
A alergia é uma doença em que o sistema imunitário reage de forma anormal face à presença de agentes como 
podem ser os pólenes, ácaros, alimentos, medicamentos ou outros compostos químicos conhecidos como 
agentes alergénicos. A reação alérgica é produzida quando o agente alergénico entra em contacto com a pele 
do animal ou quando é inalado pelo mesmo.

QUE IDADE MÍNIMA DEVE TER UM ANIMAL PARA REALIZAR OS TESTES DE ALERGIA? 
1 ano.

QUE MEDICAMENTOS DEVO SUSPENDER PARA PODER FAZER OS TESTES DE ALERGIA?
Os corticoides via sistémica e a ciclosporina devem ser suspensos por 3-4 semanas. Os corticoides tópicos e 
inalatórios deve ser suspensos por 7 a 10 dias.

O QUE É A IMUNOTERAPIA?
A imunoterapia específica por agente alergénico é um tratamento através do qual, e a partir de injeções 
periódicas de pequenas quantidades do agente alergénico responsável pelos sintomas, conseguimos habituar 
o sistema imunitário do animal face a este agente. Numa percentagem elevada de cães e gatos, os sintomas da 
alergia podem ser controlados de forma segura e eficaz se a imunoterapia for adequadamente formulada.

A IMUNOTERAPIA É EFICAZ?
Num número elevado de animais (60-80 %), se a imunoterapia tiver sido formulada adequadamente, e se 
tiverem sido utilizados agentes alergénicos de qualidade, os sintomas podem ser controlados de forma eficaz.  
É importante seguir rigorosamente o regime incluído em cada tratamento.

QUANTO TEMPO DEVE DECORRER PARA OBSERVAR OS EFEITOS DA IMUNOTERAPIA?
Não existem dois animais iguais perante uma imunoterapia. Embora possamos observar uma diminuição dos 
sintomas antes, a maior parte dos doentes começam a sentir uma melhoria entre 3 a 6 meses após o início 
do tratamento. O sistema imunitário do animal precisa de um determinado tempo para desenvolver as suas 
defesas. Como tal, é aconselhável continuar com o procedimento até terminar o período de início e, a seguir, 
caso se observe uma melhoria clínica, começar com o tratamento de manutenção. É importante destacar 
que em alguns animais apenas é conseguida uma melhoria parcial dos sintomas. Durante a primeira fase do 
tratamento, o veterinário decidirá se considera ser conveniente administrar alguma medicação conjuntamente 
para que o animal se sinta melhor. 

A IMUNOTERAPIA É SEGURA?
De forma geral, os tratamentos de hipossensibilização têm poucos efeitos adversos. Além disso, o uso de 
agentes alergénicos adsorvidos em hidróxido de alumínio faz com que a segurança destes tratamentos 
aumente, uma vez que estes agentes alergénicos, ao serem injetados no animal, são absorvidos mais 
lentamente, diminuindo o risco de provocar uma reação alérgica grave.

DURANTE QUANTO TEMPO SE DEVE ADMINISTRAR A IMUNOTERAPIA?
Este aspeto também não pode ser generalizado. A alergia é um processo crónico e, para controlar os sintomas, 
o procedimento habitual seria tratar o animal durante toda a sua vida. No entanto, quando os sintomas do 
animal estiverem controlados, pode ir-se alargando o período entre injeções e, inclusive, suprimir o tratamento. 
A OMS recomenda realizar o tratamento durante um período de 3-4 anos.
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