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INTRODUÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Define-se por farmacodermia as reações
medicamentosas adversas ocasionadas ao paciente pela aplicação de drogas terapêuticas,
independente da via de administração (tópica, oral, parenteral). Manifesta-se na pele ou nas mucosas
e, por vezes, acarreta em comprometimento sistêmico (GUIMARÃES et al., 2018; JÚNIOR et al.,
2019). Sua ocorrência em felinos e caninos é baixa, representando, respectivamente 1,6% e 2% das
dermatopatias nas espécies, considerando que em casos leves e transitórios a doença não é
diagnosticada (SBDV, 2006). Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma
sucinta revisão literária sobre farmacodermias em animais domésticos, visando contribuir com a
formação dos profissionais da área de Medicina Veterinária. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se
de um estudo qualitativo, realizado por intermédio de pesquisa em artigos publicados no período de
2006 a 2021, por meio digital, que referem-se a aspectos como patologia, diagnóstico, tratamento e
prognósticos das reações medicamentosas em animais. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Tal
patologia também é denominada como erupção por fármaco, hipersensibilidade medicamentosa,
reação medicamentosa adversa (RMA), toxidermia e dermatite medicamentosa (SBDV, 2006;
GUIMARÃES et al., 2018; JÚNIOR et al., 2019). Sua apresentação clínica ocorre primariamente a
nível dermatológico, devido a alteração funcional e/ou estrutural da pele, sendo possível a observação
de dermatite esfoliativa, eczema, erupção liquenóide, angioedema, dermatite vesicobolhosa, necrólise

Caxias do Sul – RS, 27 a 30 setembro de 2021

637

IX Congresso de Pesquisa e Extensão da FSG & VII Salão de Extensão
epidérmica tóxica (NET) e, de forma mais regular, urticária. A toxidermia pode ser classificada
conforme sua etiopatogenia em tipo I e tipo II, ou ainda previsíveis e imprevisíveis. As reações
previsíveis são aquelas relacionadas com as propriedades físico-químicas da droga, sem caráter
imunomediado, sendo estas dose-dependentes. Dessa forma, pode ser resultante de uma
sobredosagem. Já as imprevisíveis são desencadeadas por uma reação de hipersensibilidade do
indivíduo, assim apresenta envolvimento imunológico. Essa caracteriza-se por reações
idiossincráticas, isto é, uma resposta anormal a certa substância, e não apresenta dose-dependência.
A ocorrência das lesões é variável, e pode ter apresentação localizada ou generalizada (FERREIRA
et al., 2019; JÚNIOR et al., 2019; SANTOS, 2020). A predisposição genética a RMA é descrita em
raças como Yorkshires Terries, Poodles, Bichon Frises e Silk Terries (SBDV, 2006). Na Medicina
Veterinária, embora haja carência de estudos aprofundados, os principais fármacos apontados como
causadores de farmacodermias são os antibióticos, entretanto, qualquer substância é capaz de
desencadear reações medicamentosas. Devido a utilização simultânea de medicamentos o diagnóstico
torna-se complexo, este deve ocorrer com a associação de anamnese, histórico clínico e exame físico.
Ademais, o exame histopatológico, realizado mediante biópsia de pele, pode ser utilizado para
confirmar a ocorrência de toxidermia e excluir os demais diagnósticos dermatológicos (SBDV, 2006;
FERREIRA et al., 2019; SANTOS, 2020). A identificação e suspensão do fármaco causador da
toxicidade é ideal para que o tratamento ocorra de forma adequada, neste sentido a investigação
clínica irá guiar o profissional na descoberta, uma vez que o aparecimento das erupções cutâneas
ocorre entre sete a 14 dias após a exposição. Em casos brandos a descontinuação da substância
mostra-se suficiente. Em contraponto, nas apresentações graves é necessário tratamento de suporte,
como administração de eletrólitos e líquidos via endovenosa, antibioticoterapia, analgesia, limpeza,
antissepsia das lesões e suplementação alimentar. Nos pacientes com NET, a barreira protetora de
pele estará fortemente comprometida e a terapia deverá ser ainda mais intensiva, sendo a internação
imprescindível. A utilização de ozonioterapia através do óleo de girassol mostra-se uma nova
alternativa terapêutica, uma vez que estimulará a formação do tecido de granulação (JÚNIOR et al.,
2019; SANTOS, 2020). O prognóstico das farmacodermias é reservado (SBDV, 2006).
CONCLUSÃO: A farmacodermia apresenta baixa ocorrência nos pequenos animais, entretanto, o
conhecimento acerca da patologia tem grande importância clínica pois o diagnóstico tardio irá resultar
em manifestações mais graves da doença. Quanto mais cedo ocorrer a suspensão medicamentosa e o
início do tratamento de suporte, melhor será o prognóstico.
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