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Resumo
A dermatite atópica é uma dematopatia inflamatória, pruriginosa, crônica e recorrente, de alta inci-
dência em cães. O presente estudo teve como objetivo avaliar a concentração do alérgeno maior do 
ácaro Dermatophagoides pteronyssinus (Der p 1), na pelagem de cães atópicos e no microambiente no 
qual eles vivem. Para tal, foram selecionados o domicílio de 20 cães com dermatite atópica. Amostras 
da poeira domiciliar e da pelagem dos cães foram coletadas e os níveis dos alérgenos avaliados pelo 
método de ELISA alérgeno específico. Na pelagem dos cães, a concentração média de Der p 1 foi de 
0,25 μg/g. No ambiente, o alérgeno foi encontrado em maior concentração média no tapete da sala 
com 2,17 μg/g, seguido pelo sofá com 1,53 μg/g, cama do cão com 1,13 μg/g, roupa de cama do cão 
com 0,64 μg/g e chão com 0,25 μg/g. Concluiu-se que os cães se expõem ao Der p 1 em concentrações 
provavelmente sensibilizantes no tapete e no sofá, porém também em concentrações importantes em 
sua cama e roupa de cama.
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Introdução

A dermatite atópica é uma doença inflamatória, 
pruriginosa, crônica e recorrente, de alta incidência 
em cães (1). Embora de etiologia multifatorial, sua 
fisiopatologia está relacionada à mutações genéticas 
que conduzem a distúrbios da função de barreira te-
gumentar, à penetração transepidérmica de inúmeros 
alérgenos ambientais, antígenos microbianos e irritan-
tes primários, além de hiper-reatividade da resposta 
imune (1,2,3,4), que leva ao eczema atópico (2,3,5).

Os alérgenos provenientes dos ácaros da poeira 
doméstica são os principais responsáveis pela sensi-
bilização e pelo desenvolvimento dos sinais clínicos 
de doenças alérgicas no ambiente intradomiciliar 
(6). Destes, destacam-se os alérgenos do ácaro Der-
matophagoides pteronyssinus, os quais se originam do 

epitélio ou de suas enzimas digestivas (7). Evidên-
cias sugerem que a exposição a níveis de 2μg/g de 
Der p 1 são capazes de induzir sensibilização em in-
divíduos geneticamente predispostos (8) e a exposi-
ção a níveis superiores a 10μg/g pode desencadear 
sintomas clínicos de rinite e asma em humanos (9).

O objetivo deste trabalho foi avaliar a concen-
tração de Der p 1, que é o alérgeno maior do áca-
ro Dermatophagoides pteronyssinus, na pelagem dos 
cães com dermatite atópica e no microambiente em 
que vivem.

Materiais e Métodos

Foram utilizados 20 cães com diagnóstico de 
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dermatite atópica (DA), que obedeciam mais de 
seis dos critérios estabelecidos por Favrot, 2010, ca-
racterizados por prurido crônico, perene, primário, 
de moderado a intenso, responsivo a corticoides e 
com início antes de três anos de idade, na super-
fície distal dos membros, em pavilhões auriculares 
e superfícies ventrais, e não apresentavam prurido 
em região lombo-sacral e em bordas dos pavilhões 
auriculares (10).

Todos os domicílios dos cães selecionados foram 
visitados e colhidas amostras de poeira da pelagem 
dos cães e dos locais onde esses permaneciam a 
maior parte do tempo (cama, sofá, tapete, chão e 
roupa de cama). As amostras foram colhidas com 
um aspirador de pó, ao qual foi acoplado um adap-
tador junto ao sifão de sucção, acondicionado a um 
filtro específico para reter o material e alérgenos as-
pirados. Os níveis de Der p 1 foram determinados 
através de ensaio imunoenzimático (ELISA).

Resultados

Todos os 20 cães estudados tinham frequência 
de banho semanal, sendo que oito (40%) animais 
tinham pelagem curta e 12 (60%) pelagem longa. 
Todos apresentavam hábitos predominantemente 
intradomiciliares, 13 (65%) moravam em aparta-
mento e 7 (35%) em casa, e tinham contato contínuo 
com locais onde comumente os ácaros se abrigam, 
como caminhas de pano ou material sintético (20 
cães), sofás (13 cães), tapete (8 cães) e carpete (1 cão).

Em relação ao Der p 1, de 20 cães avaliados, sete 
(35%) apresentaram índices positivos em sua pe-
lagem. Dos 20 domicílios visitados, oito amostras 
foram coletadas do tapete da sala e todas foram po-
sitivas para Der p 1; nove amostras foram coletadas 
da roupa de cama do cão e oito (88,8%) foram po-
sitivas; das 13 do sofá, 11 (84,6%) foram positivas, 
das 20 coletadas da cama do cão, 16 (80%) foram 
positivas e das 12 amostras coletadas do chão, sete 
(58,3%) foram positivas.

A média de concentração do Der p 1 foi notavel-
mente maior no tapete da sala com 2,17 μg/g de po-
eira, seguido pelo sofá com 1,53 μg/g e pela cama 
do cão com 1,13 μg/g.

Na roupa de cama e no chão a concentração foi 
de 0,64 μg/g e 0,25 μg/g respectivamente. A con-
centração média de Der p 1 na pelagem dos cães foi 
de 0,25 μg/g.

Discussão

Os cães têm passado a maior parte do tempo 
intradomiciliados, e provavelmente estão continu-
amente expostos aos ácaros e seus alérgenos (11). 
Atualmente se desconhece a existência da associa-
ção entre casas com maior quantidade de ácaros e 
cães com DA (11), porém cerca de 80% dos cães com 
dermatite atópica reagem de forma positiva no teste 
cutâneo intradérmico para pelo menos um dos áca-
ros da poeira doméstica (12).

No presente estudo, o Der p 1 foi encontrado em 
maior concentração média no tapete da sala (2,17 
μg/g) e no sofá (1,53 μg/g), o que denota que os 
proprietários se preocupam com a higienização do 
chão, mas negligenciam com a limpeza dos outros 
microambientes onde o animal vive, e acaba se ex-
pondo e sensibilizando aos alérgenos de ácaros.

A população de cães estudada teve índices de 
concentrações de Der p 1 média de 0,25 μg/g Pro-
vavelmente, a baixa concentração de alérgenos 
de ácaro observada na pelagem da maioria dos 
cães pode ser devido a estes, tomarem banhos se-
manalmente, serem constantemente escovados e 
terem seus pertences devidamente higienizados 
com frequência.

Conclusão

Os cães se expõem ao Der p 1 em concentrações 
provavelmente sensibilizantes no tapete e no sofá, 
e se expõem de forma frequente em cama e roupa 
de cama, locais possivelmente menos higienizados 
pelos proprietários.
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