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OBJETIVO: avaliar o perfil de sensibilização em cães com 
dermatite atópica na cidade do Rio de Janeiro através de um teste 
sorológico. 

 1. INTRODUÇÃO: os principais alérgenos ambientais envolvidos 
na patogênese da Dermatite Atópica Canina (DAC) são: antígenos 
de ácaros da poeira domiciliar (APD) e de produtos armazenados 
(APA); esporos de fungos; polens de gramíneas, árvores e 
arbustos; antígenos epidermais; e antígenos de insetos¹. 

 2. METODOLOGIA

2.1 - Soros: foram testados vinte e três soros de cães de diversas 
raças distribuídos em dois grupos. O grupo 1 foi composto de 
dezoito soros de cães com diagnóstico clínico de DAC e o grupo 2 
foi composto de cinco soros de cães sadios (sem alergias ou outras 
doenças cutâneas) e com resultado de Teste Intradérmico (FDA 
Allergenic) negativo para APD. Todos os cães foram atendidos em 
clínicas particulares na cidade do Rio de Janeiro. 

2.2  - Diagnóstico clínico: critérios sugeridos por Favrot et al.² 
(Quadro 1).

2.3 - Teste Sorológico: Immunoblotting (ALFATEQ®) para os 
seguintes antígenos: APD (Dermatophagoides pteronyssinus  e 
D. farinae); APA (Acarus siro, Tyrophagus putrescentiae e 
Lepidoglyphus destructor); pulgas (Ctenocephalides felis); polens 
de árvores (“alder” ou amieiro, “birch” ou bétula, “hazel” ou aveleira 
e “plantain” ou banana da terra), gramíneas (“gramíneas mix”, “rye” 
ou centeio) e ervas (“mugwort” ou artemísia); e fungos (Penicillium 
notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus e 
Alternaria alternata).
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4. CONCLUSÕES 

- Dois dos cinco soros do grupo controle apresentaram reações 
positivas (dados não apresentados), sendo um deles à APA e 
fungos, e o outro a Lepidoglyphus destructor. A presença de 
reações positivas em cães do grupo controle podem indicar 
hipersensibilidade subclínica ou reações falso-positivas³.

- A maioria dos cães com DAC apresentou sensibilização aos 
antígenos de pulgas, evidenciando a importância do controle e 
prevenção de pulgas para cães alérgicos.

- APD e APA são as principais fontes de alérgenos ambientais para 
cães com DAC  na cidade do Rio de Janeiro.  Portanto, medidas 
de controle ambiental e Imunoterapia alérgeno-específica podem 
ajudar no tratamento da DAC.

- Antígenos de fungos e gramíneas foram reconhecidos menos 
frequentemente (Tabela 2), mas também devem estar presentes 
nas baterias de antígenos utilizadas para testar cães alérgicos  na 
cidade do Rio de Janeiro.

Tabela 1. Critérios de Favrot et al (2010) para diagnóstico de DAC

1. Início dos sintomas antes dos 3 anos de idade;
2. Cão vivendo principalmente dentro de casa;
3. Prurido responsivo a glicocorticóide;
4. Patas dianteiras afetadas;
5. Patas traseiras afetadas;
6. Não acometimento das margens das orelhas;
7. Não acometimento da região dorso-lombar

5 critérios: 85% de sensibilidade e 79% de especificidade;
6 critérios: 58% de sensibilidade e 89% de especificidade

3. RESULTADOS

Fig. 1: Immunoblotting (Allertopy - ALFATEQ®) em cão atópico. 
CP – Controle Positivo;  DEP – D. pteronyssinus; DEF – D. farinae;  AS – A.siro.

Tabela 2. Prevalência de sensibilização em 18 
soros de cães com diagnóstico clínico de DAC

ANTÍGENOS PREVALÊNCIA
D. pteronyssinus 17,4   %

D. farinae 17,4   %
Acarus siro 21,7   %

Tyrophagus putrescentiae 8,7   %
Lepidoglyphus destructor 13,0   %

Ctenocephalides felis 52,2   %
Gramíneas “mix” 4,34 %

Centeio 4,34 %
Penicillium notatum 8,7   %

Cladosporium herbarum 8,7   %
Aspergillus fumigatus 8,7   %
Alternaria alternata 8,7   %
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