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Resumo
Dermatite Atópica Canina (DAC) é doença comum na clínica de pequenos animais e afeta negativamente, em 
função de seu caráter crônico, a qualidade de vida dos cães afetados e de seus proprietários. Ácaros domiciliares 
(AD) são considerados como as principais fontes de alérgenos e a comprovação desta associação, caso a caso, se 
faz necessária para que medidas preventivas e terapêuticas possam ser indicadas. Esta revisão de literatura tem 
como objetivo fornecer informações atualizadas sobre a imunopatologia da DAC, as principais espécies de AD 
envolvidas, os alérgenos já identificados pelos soros de cães atópicos, os métodos de diagnóstico e protocolos de 
imunoterapia alérgeno-específica (ASIT).
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Abstract
Canine Atopic Dermatitis (CAD) is a common chronic disease in small animal practice and adversely affects 
the quality of life of affected dogs and their owners. Domestic mites (DA) are considered as the main sources of 
allergens and the proof of this association, case-by-case, is necessary for preventive and therapeutic measures 
may be indicated. This review aims to provide up-to-date information about the immunopathology of CAD, the 
main species of DA involves, the allergens have already identified by sera from atopic dogs, diagnostic methods 
and protocols of allergen-specific immunotherapy (ASIT).
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introdução
Dermatite Atópica Canina (DAC) é doença alérgica 

caracterizada clinicamente por eritema e prurido cutâneo 
e que, normalmente, predispõe os animais afetados à in-
fecções cutâneas secundárias causadas por bactérias e le-
veduras (1). Na maioria das vezes, quantidades elevadas 
de anticorpos da classe das IgE alérgeno-específicas po-
dem ser demonstradas através de sorologia, testes cutâ-
neos e testes de degranulação basofílica (2,3).

A DAC é considerada uma síndrome complexa e sua 
etiopatogênese ainda é mal compreendida (4). Diversas 
células inflamatórias participam da resposta imune, sendo 
consideradas mais importantes as células de Langerhans 
e células dendríticas dermais (ambas responsáveis pela 
apresentação e processamento de antígenos), linfócitos-B 

(responsáveis pela produção de anticorpos reagínicos), lin-
fócitos-T auxiliares alérgeno-específicos (responsáveis pela 
produção de citocinas levando à ativação de células-B e ou-
tras células inflamatórias) e mastócitos (responsáveis pela 
produção e liberação de mediadores inflamatórios) (5). 

As principais fontes de alérgenos envolvidas na DAC 
são: ácaros da poeira domiciliar (APD) e de produtos ar-
mazenados (APA); polens de gramíneas, árvores e arbus-
tos; esporos de fungos; e antígenos epidermais e de insetos 
(6). Mudanças no estilo de vida ocidental podem ter pro-
piciado uma maior exposição aos alérgenos caseiros tais 
como de APD. Melhor isolamento, aquecimento central, 
carpetes e reduzida ventilação contribuem para o aumento 
da temperatura e umidade dentro dos domicílios, os quais 
têm um significante efeito nas populações de APD (7,8).

O diagnóstico é baseado no histórico e na apresenta-
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ção clínica e posteriormente complementado pelos testes 
intradérmicos (IDT) ou testes sorológicos, tais como o tes-
te de imunoabsorção ligado a enzimas (ELISA) e o teste 
de radioalergoabsorção (RAST), os quais demonstram 
níveis aumentados de IgE alérgeno-específico. A identifi-
cação dos alérgenos responsáveis pela doença é extrema-
mente importante, pois permite que medidas preventivas 
e terapêuticas (ASIT) possam ser introduzidas (9).

revisão de literatura

Relação Causal
A primeira citação sobre o possível envolvimento de 

ácaros com alergia respiratória em seres humanos foi fei-
ta por Leeuwen em 1924 (10). Quarenta anos mais tarde, 
Voorhorst et al. (11) sugeriram uma relação de causa e 
efeito entre ácaros dermatophagoides e alergia à poeira 
domiciliar, demonstrando em ensaios clínicos que ex-
tratos de Dermatophagoides pteronyssinus (DP) possuíam 
propriedades alergênicas similares àquelas de extratos 
de poeira domiciliar.  Desde então a fauna de APD tem 
sido exaustivamente estudada e pyroglyphideos, particu-
larmente DP, D. farinae (DF) e Euroglyphus maynei (EM) 
têm recebido maior atenção, sendo considerados como as 
principais fontes de alérgenos da poeira domiciliar res-
ponsáveis por asma, rinite alérgica (12) e dermatite atópi-
ca (DA) em seres humanos (13). 

Os APD, em particular DF e DP, são considerados as 
principais fontes de alérgenos responsáveis pelas hiper-
sensibilidades em cães, afetando de 30 a 100% dos cães 
com DAC (7). A hipótese de que APD são fontes de alér-
genos para a DAC provém dos seguintes achados:

1. Ácaros Dermatophagoides são encontrados no am-
biente e na pelagem de cães atópicos (7,14,15,16).

2. Estudos demonstram que cães com DAC podem re-
agir aos antígenos de APD. Esta reatividade já foi demons-
trada através de três formas: reações positivas através de 
IDT (6,17,18); níveis aumentados de IgE ou IgGd alérgeno-
-específico no soro (19,20); ou demonstração de IgE ou IgGd 
específicos para proteínas antigênicas através de eletrofore-
se com gel de poliacrilamida e immunoblotting (21,22).

 3. Estudos comparativos dos eventos imunológicos 
envolvidos na patogênese da DA em cães e seres huma-
nos demonstram muitas similaridades (23). Neste contex-
to, antígenos similares podem participar da patogênese 
da DA nas duas espécies. 

4. Capacidade de transferência passiva de sensibili-
zação a DF para a pele de cães saudáveis a partir do soro 
de cães atópicos (3).

5. Testes de provocação com antígenos de ácaros in-

duzem lesões típicas de DAC em cães sensibilizados arti-
ficialmente com extratos de APD (24).

6. Diversos estudos comprovam que os sinais clínicos 
da DAC podem ser reduzidos com ASIT (25,26).

7. Medidas de controle para antígenos de APD podem 
ser utilizadas para reduzir os sinais clínicos da DAC (27). 

Ácaros Domiciliares
O termo “Ácaros Domiciliares” (AD) foi sugerido no 

Terceiro Workshop Internacional sobre alérgenos casei-
ros e asma (28) para representar os APD e os APA encon-
trados nos domicílios. APA foram inicialmente identifi-
cados em depósitos de alimentos em áreas rurais, mas 
com o passar do tempo, invadiram os domicílios e atu-
almente são comumente encontrados junto com os APD.  

AD são aracnídeos, não insetos, e estão relacionados 
aos carrapatos e aranhas. Pertencem à Ordem Astigmata 
e são encontrados em quase todos os domicílios vivendo 
na poeira que se acumula nos carpetes, colchões, tecidos 
e móveis. Sua alimentação é encontrada na poeira domi-
ciliar e consiste principalmente de descamações da pele 
de seres humanos que se tornam colonizadas por fungos, 
bactérias e leveduras. As principais espécies de APD per-
tencem à família Pyroglyphidae, com as espécies DP, DF 
e EM consideradas as mais importantes da família em re-
lação à frequência global e abundância. DF é uma espécie 
comumente encontrada na Europa continental e América 
do Norte, mas é rara no Reino Unido (UK) e Austrália. 
Blomia tropicalis (BT) (família Echimyopodidae) tem re-
cebido particular importância em países tropicais e sub-
tropicais. Em áreas rurais de latitudes temperadas, es-
pécies de APA pertencentes aos gêneros Glycyphagus e 
Lepidoglyphus (família Glycyphagidae) podem ser muito 
abundantes. Tradicionalmente, o termo comum “Ácaros 
da Poeira Domiciliar” tem sido utilizado para incluir 
aqueles membros da família Pyroglyphidae que vivem 
permanentemente na poeira domiciliar (29). 

Para a maioria dos AD, as condições ótimas de tempe-
ratura e umidade relativa do ar estão entre 20 e 30° C e 70 
e 90%, respectivamente (7). Umidade relativa é conside-
rada o principal fator ambiental relacionado à presença 
ou ausência de ácaros pyroglyphideos, como verificado 
pela relativa escassês desses ácaros em climas frios com 
baixa umidade, como na região dos Alpes. Além disso, 
acredita-se que a umidade relativa está relacionada às 
flutuações sazonais das populações de APD em climas 
continentais (30). Condições de umidade acima de 90% 
podem afetar as populações de ácaros secundariamen-
te por favorecer o desenvolvimento mais acelerado de 
outros microorganismos tais como fungos e bactérias do 
ambiente. Quando os níveis de umidade relativa caem 
para abaixo de 55%, dependendo da temperatura, os áca-
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proteínas com afinidade por IgE nos immunoblottings de 
DF, mostrou que 85% dos soros dos cães atópicos reco-
nheceram alérgenos de 60, 98 e 109 kDa. Neste estudo, 
homologia da proteína de 98 kDa e 555 aminoácidos com 
uma sequência já conhecida sugeriu que fosse uma quiti-
nase. Essa proteína foi clonada, expressada e chamada de 
Der f 15. O estudo imunohistoquímico demonstrou que 
Der f 15 estava localizado no intestino dos ácaros e não 
em péletes fecais, como ocorre com alérgenos do grupo 1 
de APD. Com isso, os autores concluíram que Der f 15 é 
uma enzima digestiva (21). 

Uma proteína de 60 kDa de DF, chamada Der f 18, foi 
também identificada como alérgeno principal para cães 
(22). Der f 18 é uma proteína glicosilada com 437 amino-
ácidos e com peso molecular nativo de 50 kDa. Der f 18 
purificado foi identificado, através de immunoblotting, 
por 77% dos soros de cães sensibilizados com DF. Der f 
18 é homólogo às quitinases de insetos e, como Der f 15, 
foi localizado no sistema digestivo, mas não nos péletes 
fecais dos ácaros.

Um estudo realizado recentemente, através de im-
munoblotting com soros de cães brasileiros que possu-
íam diagnóstico clínico de DAC e IDT positivos para 
DF, revelou que 8 dentre 10 cães identificaram bandas 
com pesos moleculares de aproximadamente 102 kDa e 
entre 52 e 76 kDa. O autor propôs que estudos adicio-
nais seriam necessários para confirmar se essas proteí-
nas correspondem a Der f 15 e Der f 18, respectivamen-
te (9). Neste mesmo estudo, 50% dos soros de cães com 
DA reconheceram uma banda com aproximadamente 
76 kDa, 40% uma banda com peso molecular entre 31 
e 38 kDa, e 20% uma banda com peso molecular entre 
12 e 17 kDa.

BT é uma espécie importante em regiões tropicais e 
subtropicais do planeta (figura 1). No mínimo 25 ban-
das protéicas foram reconhecidas por IgE nos immuno-
blottings realizados com os soros de pessoas alérgicas, 
dos quais 11 alérgenos (Blo t 1, Blo t 3, Blo t 4, Blo t 5, 
Blo t 6, Blo t 10, Blo t 11, Blo t 12, Blo t 13, Blo t 19 e Blo t 
21) já foram oficialmente identificados (www.allergen.
org). Os alérgenos Blo t 1 e Blo t 5 foram identificados 
como alérgenos principais para seres humanos com 
até 62% (37) e 70% (38) de sensibilização da popula-
ção alérgica a BT. No estudo realizado por Cunha et al. 
(9), 50% dos soros de cães com diagnóstico clínico de 
DAC e IDT positivos para BT identificaram uma pro-
teína com peso molecular entre 52 e 76 kDa, a qual não 
foi identificada por nenhum soro do grupo controle. A 
identidade bioquímica deste alérgeno ainda precisa ser 
verificada em estudos posteriores. A tabela 1 contém 
a lista dos alérgenos já identificados e caracterizados 
para a espécie canina.

ros começam a perder mais água por evaporação do que 
eles podem absorver do ambiente. No entanto, algumas 
espécies possuem métodos eficientes de proteção contra 
dessecação, tais como estágios de repouso (29). 

O Brasil é um país tropical com umidade relativa e 
temperatura média anual em torno de 70% e 27º C, res-
pectivamente. Tais condições são altamente favoráveis 
para o desenvolvimento de AD. Os gêneros mais co-
mumente encontrados no país são pertencentes às famí-
lias Pyroglyphidae, Glycyphagidae, Echimyopodidae, 
Cheyletidae, e Acaridae. As principais espécies de AD 
encontradas na poeira domiciliar no Brasil são: DP (pre-
valência na poeira domiciliar de diferentes localidades 
variando de 3,7 a 89,3%), DF (0,05 a 39,2%), EM (0,2 a 
6,1%), Pyroglyphus africanus (0,6 a 2,5%), Tyrophagus pu-
trescentiae (TP) (0,2 a 10,5%), BT (3.8 a 79.5%), Glycypha-
gus domesticus (GD) (6.8 a 36.5%), Chortoglyphus arcuatus 
(0,8 a 18,7%) e Cheyletus malaccensis (1,5 a 18,2%) (31). 

Alérgenos de AD
Por definição, alérgeno é um antígeno que induz 

uma resposta de hipersensibilidade (32). Os alérgenos 
são designados de acordo com a nomenclatura taxonô-
mica aceita de suas fontes como segue: as primeiras três 
letras do gênero, espaço, a primeira letra da espécie, es-
paço, e um número Arábico. Os números são atribuídos 
aos alérgenos na ordem de sua identificação, e o mesmo 
número é geralmente usado para designar alérgenos ho-
mólogos de espécies relacionadas (33). Por exemplo, Der 
p 1 e Der f 1 pertencem ao grupo 1 de alérgenos de DP e 
DF, respectivamente.

Alérgenos principais ou ‘majors’ são definidos, 
por convenção, como aqueles reconhecidos por mais 
de 50% dos soros de pacientes alérgicos à espécie em 
questão. Alérgenos secundários ou ‘minors’ são aque-
les reconhecidos por menos de 50% dos soros desses 
pacientes (34).

Alérgenos principais parecem diferir entre cães e 
seres humanos. Ao contrário de seres humanos, cães 
reagem predominantemente à alergenos de alto peso 
molecular. Em estudos iniciais, 90% dos cães atópicos 
tinham testes cutâneos positivos e IgGd específicos no 
soro a extratos brutos de DP  e DF, mas não a alérgenos 
purificados dos grupos 1 e 2 (35). Outros estudos tam-
bém demonstraram pouca ou nenhuma ligação de IgE 
de cães atópicos aos alérgenos de baixo peso molecular 
de extratos brutos de Dermatophagoides ou extratos pu-
rificados do grupo 1 e 2 (21,36). Esses achados sugerem 
que alérgenos dos grupos 1 e 2 são alérgenos secundá-
rios para cães com DAC.

Um estudo realizado com receptores recombinantes 
de alta afinidade para IgE humana (FcεRIα), para detectar 



Medvep Dermato - Revista de Educação Continuada em Dermatologia
 e Alergologia Veterinária (2012); 2(4); 1-637.

Revista de Educação Continuada em
Dermatologia e Alergologia Veterinária

4

Sensibilização a APA, como TP, Acarus siro (AS) e LD, 
é comum em cães atópicos (1,4,6,39,40). Hipersensibilida-
de do tipo imediata com essas espécies já foi demonstra-
da através de transferência cutânea passiva em cães (3). 
Contudo, recentemente, foi demonstrado que aproxima-
damente um terço de ambos os cães normais e atópicos 
apresentaram reações positivas nos IDT com extratos de 
TP na concentração de 1000 PNU/ml (41). Em outro es-
tudo, os “immunoblottings” com soros de cães atópicos 
identificaram proteínas nos extratos de uma ou mais es-
pécies de APA (42). Foi demonstrado que 95% e 89% dos 
cães atópicos tinham IgE no soro que reconheciam prote-
ínas presentes em extratos de AS e TP, respectivamente. 
Alérgenos principais foram identificados neste estudo e 
a maioria deles possuía peso molecular acima de 80 kDa.

A maioria das sensibilizações a APA observadas em 
cães atópicos parece estar associada com sensibilização 
a DF (43). Contudo, casos de monosenbilização têm sido 
esporadicamente observados em cães atópicos (4,18). A 
importância dos alérgenos de APA já descritos para seres 
humanos, em termos de exposição, causalidade e respos-
ta à diminuição de contato ou imunoterapia, ainda não 
foi estabelecida para cães.

Diagnóstico de sensibilização aos AD
O diagnóstico inicial da DAC é um diagnóstico clíni-

co. Os critérios clínicos mais comumente utilizados são os 
critérios propostos por Willense (44) e Preláud (45). Mais 
recentemente, Favrot et al (46) propuseram dois outros 
conjuntos de critérios, os quais apresentaram sensibi-
lidade de 0,854 e 0,772, e especificidade de 0,791 e 0,83, 
respectivamente.  No entanto, existe consenso entre der-
matologistas veterinários de que os critérios clínicos pro-
postos acima somente devem ser utilizados após outras 
causas de prurido terem sido descartadas (1).

Após o diagnóstico clínico inicial de DAC, testes comu-
mente chamados de “testes alérgicos” são utilizados para 
confirmar o diagnóstico e suportar medidas adicionais de 
prevenção e tratamento. Os testes alérgicos mais utiliza-
dos em medicina veterinária são os testes cutâneos intra-
dérmicos (“in vivo”) e os sorológicos para quantificação de 
anticorpos IgE ou IgG alérgeno-específicas (“in vitro”) (47).

Os testes sorológicos “in vitro” estão disponíveis co-
mercialmente para veterinários e são bastante utilizados 
para avaliação de cães com DA. No entanto, poucos estu-
dos clínicos avaliaram o desempenho desses testes, dife-
rentes metodologias são utilizadas entre laboratórios e me-
didas de controle de qualidade adotadas pelos laboratórios 
em muitos casos são inadequadas. Além disso, observa-se 
apenas correlação parcial entre testes sorológicos e IDT. A 
recomendação atual é que estes testes não devem ser utili-
zados como único método para diagnóstico da DAC. Eles 
podem ser úteis, quando associados aos IDT, na escolha de 
alérgenos que devem ser incluídos na ASIT (47).

Os IDT possuem maior acurácia que os testes de escari-
ficação cutânea, os de puntura (“prick test”) ou sorológicos e 
são utilizados em medicina humana e veterinária há muitas 
décadas (1). O objetivo destes testes é demonstrar hipersen-
sibilidade mediada por IgE. Contudo, a presença de uma 
reação positiva nem sempre indica doença alérgica, poden-
do algumas vezes indicar hipersensibilidade subclínica (48).

Os extratos alergênicos utilizados em medicina vete-
rinária são padronizados de forma inespecífica em peso/
volume (w/v) ou em unidades de nitrogênio protéico/mi-
lilitro (PNU/mL) (1,17,48,49). As concentrações dos extra-
tos alergênicos de ácaros em PNU/mL indicadas para re-
alização de testes intradérmicos em cães são: DF 75 ou 100 
PNU/mL; DP 200 ou 250 PNU/mL; BT 50 PNU/mL; LD 
75 PNU/mL; AS 75 PNU/mL e TP 100 PNU/mL (50,51). 

Reações cruzadas entre AD
Cães com DA sensíveis à AD podem apresentar sensibi-

lização simultânea a dois ou mais ácaros. Reatividade cru-
zada entre DF e DP é maior do que entre espécies de APD e 
APA ou entre as várias espécies de APA (42). Isso explicaria 
a ocorrência frequente de resultados de testes intradérmi-

Figura 1 - Cultura de Blomia tropicalis (imagem gentilmente cedi-
da pela Citeq® Biologics).

Dermatophagoides sp.  Protease cisteína

Proteína epididimal

Tropomiosina

Quitinase     

Quitinase                             

Em negrito: alérgenos principais (major)

Ácaros Nome Peso molecular (kDa) Identidade

Der p 1

Der p 2

Der f 1

Der f 2

Der f 10

Der f 15

Der f 18

25

14 - 20

37

98

60

Tabela 1 - Alérgenos de ácaros já identificados para a espécie canina.
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cos positivos a espécies de ácaros que não são normalmente 
encontradas no ambiente de cães atópicos (15,52).

Homologia de aproximadamente 80 a 90% entre alér-
genos de DP e DF já foi descrita (53,54). Amostras de soro 
canino incubadas com extratos brutos e purificados dos 
grupos 1 e 2 de alérgenos de DP reduziram o reconheci-
mento aos extratos homólogos de DF através do ELISA 
em 90% e vive-verso (55). O grau de reação cruzada entre 
alérgenos de DP e DF, contudo, varia de acordo com as 
diferenças antigênicas exibidas durante as diferentes fa-
ses de desenvolvimento dos ácaros (56). 

Uma possível reatividade cruzada entre DP e BT foi 
avaliada com o soro de pacientes humanos (57,58). No 
primeiro estudo (57) foi avaliada também uma possível 
reatividade cruzada entre BT e DF e entre BT e TP. Neste 
estudo, verificou-se que BT contém múltiplos alérgenos, 
sendo a maioria deles espécie-específico. Observou-se 
uma reatividade cruzada limitada entre BT e as demais 
espécies estudadas. No outro estudo (58), foi verificado 
que alérgenos de BT são distintos e possuem relativamen-
te baixa a moderada reatividade cruzada com alérgenos 
de DP e que, portanto, alérgenos de BT devem ser inclu-
ídos no painel de testes para avaliação de doenças alér-
gicas nos trópicos, assim como nos protocolos de ASIT. 

Em um estudo realizado com cães atópicos (43), foi 
verificado através de testes in vitro, que DF é um forte 
inibidor da reatividade de IgE para DP. No entanto, o 
inverso não ocorreu, indicando que resultados falso-po-
sitivos nos testes intradérmicos ou sorológicos são mais 
prováveis de ocorrer para DP em cães sensíveis a DF, do 
que para DF em cães sensíveis a DP. DF também foi um 
forte inibidor para AS, TP e LD neste estudo, indicando 
que reações falso-positivas a estes ácaros poderiam ser 
esperadas em cães sensíveis a DF. Da mesma forma, DP 
apresentou forte atividade inibitória da reatividade de 
IgE para LD, assim como AS e TP para ambos os APD.

Imunoterapia alérgeno-específica (ASIT)
ASIT é a prática de administrar quantidades crescen-

tes de um extrato alergênico para um indivíduo alérgico 
com o intuito de aliviar os sintomas associados com sub-
sequente exposição ao agente causador (59). ASIT é utili-
zada há mais de cem anos em pessoas alérgicas, quando 
Noon descreveu o primeiro caso de eficácia para o trata-
mento da febre do feno (60). O primeiro relato de eficácia 
de ASIT em cães foi feito por Wittich em 1941 (61), que 
tratou uma fêmea Fox Terrier de quatro anos de idade 
com prurido, rinite e urticária sazonal (outono) de três 
anos de duração. Ele encontrou forte reatividade cutânea 
para polens de ambrosia (ragweed) e o cão foi tratado 
com sucesso com injeções contendo esses antígenos. 

ASIT é o único tratamento capaz de modificar o curso 

natural da doença alérgica em cães, reduz a necessida-
de do uso de medicamentos para controlar os sintomas, 
é seguro e induz melhora clínica que permanece mesmo 
após a interrupção do tratamento. Além disso, frequente-
mente, tem melhor custo efetivo, quando comparada ao 
tratamento exclusivamente sintomático, principalmente 
em cães de grande porte (62).

O mecanismo de ação da ASIT incluem efeitos desen-
sibilizantes precoces, modulação das respostas de células 
T e B e anticorpos relacionados, e a migração de eosinó-
filos, basófilos e mastócitos para os tecidos, assim como 
a liberação de seus mediadores. Células T regulatórias 
(Treg) foram identificadas como as principais células regu-
ladoras do processo imunológico na tolerância periférica a 
alérgenos. As células Treg controlam as respostas imune 
alérgeno-específicas de várias formas, como a supressão 
de células dendríticas que induzem a geração de células 
T efetoras; supressão de células efetoras TH1, TH2 e TH17; 
supressão de IgE alérgeno-específica e produção de IgG4; 
supressão de mastócitos, basófilos e eosinófilos; e supres-
são da migração de células T efetoras para os tecidos (63).

ASIT é indicada para pacientes alérgicos que demons-
tram a presença de IgE alérgeno-específica através de tes-
tes cutâneos ou sorológicos. Em seres humanos é indicada 
para tratar sintomas de rinoconjuntivite/rinite alérgica, 
asma alérgica, hipersensibilidade à picada de insetos e 
dermatite atópica (64). A eficácia de ASIT em pessoas com 
DA sensíveis à AD já foi demonstrada em diversos estudos 
(65,66,67). Nos últimos quarenta anos muitos estudos têm 
demonstrado a eficácia da ASIT em cães com DA e hoje 
esta abordagem terapêutica é considerada como a princi-
pal forma de tratar as doenças alérgicas nesta espécie (62).

Existem duas fases para administração de ASIT: a fase 
de indução, com aumento gradual das doses e concentra-
ções dos extratos, e a fase de manutenção, quando o pa-
ciente recebe uma dose efetiva terapêutica durante um 
período de tempo. Se a dose inicial for muito diluída, será 
preciso um grande número de injeções, sendo algumas 
desnecessárias, resultando em uma demora para se alcan-
çar a dose efetiva terapêutica ou dose de manutenção. Por 
outro lado, se a dose inicial for muito concentrada, o pa-
ciente corre mais riscos de apresentar reações sistêmicas. A 
dose de manutenção é a dose que induz eficácia terapêu-
tica sem causar reações adversas locais ou sistêmicas (64).

As diluições iniciais mais utilizadas são 1:10.000 (vol/
vol) ou 1:1.000 (vol/vol) a partir do concentrado de ma-
nutenção, embora diluições mais altas são frequentemente 
utilizadas em pacientes muito sensíveis, conforme indicado 
pelo histórico e pela reatividade cutânea. Em um estudo re-
alizado com pessoas alérgicas a DP (68), a dose de manu-
tenção estimada foi de 7 µg de Der p 1. Como ainda não 
existe nenhum extrato alergênico padronizado em unida-
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des de massa para uso em cães, a dose de manutenção ade-
quada para cães seria aquela indicada para extratos não-
-padronizados, isso é, a maior dose tolerada pelo paciente 
(69). Por convenção ou hábito, frascos de manutenção con-
tendo entre 10.000 e 20.000 PNU/mL são indicados pelos 
livros-texto (1,49). No entanto, unidades PNU/mL indicam 
apenas a quantidade de proteínas presentes no extrato e a 
quantidade de proteínas não está necessariamente relacio-
nada à quantidade de alérgenos presentes no extrato (70).

Conclusão

Algumas espécies de AD possuem alérgenos responsá-
veis pela DAC, sendo as espécies mais importantes, depen-
dendo da localização, DF, DP e BT. Outros ácaros normal-
mente encontrados nas poeiras domiciliares, como LD, TP 
e AS, podem também ser importantes, porém, devido à es-
cassez de estudos e a possibilidade de reações cruzadas com 
outros ácaros, a relevância dessas espécies para a DAC ainda 
não foi estabelecida. ASIT com extratos alergênicos de ácaros 
parece ser eficaz em cães, assim como em seres humanos, po-
rém, a falta de extratos padronizados para uso em medicina 
veterinária e a grande variabilidade existente entre estudos 
realizados em cães até o momento, não nos permite tirar con-
clusões sobre dosagens e esquemas de ASIT ideais para cães.
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