
Tratamento da Dermatite Atópica Canina:  
é a hora de revisar nossa estratégia?
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Introdução

Em 2019, o doutor Thierry Olivry publicou um 
editorial na revista Veterinary Dermatology 
acerca das atuais estratégias terapêuticas 
disponíveis para o tratamento da Dermatite 
Atópica Canina (DAC). Esse material, 
trouxe importantes reflexões sobre o uso de 
medicamentos tópicos e sistêmicos para o 
controle dessa importante doença, e você pode 
conferir aqui o seu resumo.

Dermatite Atópica Canina

A DAC não é uma doença com um único 
mecanismo de ação, mas sim uma síndrome com 
diferentes características clínicas e moleculares. 
Cães atópicos podem exibir, ao mesmo 
tempo, lesões agudas (máculas e eritema) ou 
crônicas (liquenificação, hiperpigmentação) em 
diferentes locais do corpo (Fig. 1), o que pode 
gerar muita confusão quanto a qual tipo de 
droga deve ser utilizada.

Dentre essas drogas, algumas foram lançadas 
há pouco tempo no mercado, e existe uma 
percepção, por vezes incorreta, de que novos 
produtos seriam a solução da DAC em todas as 
suas fases e para todos os pacientes. Sobre isso, 
o Dr. Thierry comenta no editorial (abaixo) e 
apresentou no último Virbac Skin Internacional 
o esquema adaptado na Figura 2.

Das drogas atualmente disponíveis no mercado, 
podemos classificá-las de acordo com o gráfico 
abaixo:

“A mais nova moda é a busca do santo graal 
que pretende achar a única molécula ou 
receptor cuja inibição iria controlar todos os 
sinais clínicos de DAC. Infelizmente, essa 
estratégia falha ao deixar de considerar que a 
DAC é uma doença multifatorial, que resulta de 
uma cascata imunológica complexa. Por isso, 
os tratamentos modernos de espectro limitado 
de ação (ex: anticorpo monoclonal que inibe 
uma única citocina) provavelmente não vão 
funcionar em todos os pacientes em todas 
as ocasiões”.

A escolha do fármaco mais adequado para a 
terapia dos sinais clínicos de DAC deve levar em 
conta dois fatores principais:

1 Velocidade de ação: drogas que agem 
rapidamente versus drogas que agem mais 
lentamente.

2 Espectro de ação: drogas que abrangem 
mais mediadores inflamatórios versus drogas 
mais específicas.

Fig. 1: paciente canino com DAC, demonstrando lesões agudas e 
crônicas ao mesmo tempo.

Fig. 2 – adaptado de Olivry, T. 2018, em palestra apresentada 
durante o Virbac Skin Internacional.
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Tratamento da DAC

Estabelecidas as diferenças entre as drogas disponíveis atualmente no mercado, em termos de 
tempo de espectro de ação, o Dr. Thierry divide a DAC em duas fases distintas, cada qual com suas 
características, propondo o uso da droga mais adequada no período correto.

Os corticoides orais agem rapidamente e possuem 
grande espectro de ação; a desvantagem dessa 
classe de medicamentos é a ocorrência de muitos 
efeitos colaterais.

• Segurança: ciclosporina possui um amplo espectro de ação e 
menos efeitos colaterais quando comparada aos corticoides.

•	 Eficácia: ciclosporina em microemulsão, que garante  
maior biodisponibilidade.

• Precisão: embalagem moderna e prática, Cyclavance® é uma 
ciclosporina em suspensão oral que garante alta aceitação  
pelos cães e praticidade na administração.

• Economia: as três apresentações de 15 mL, 30 mL e 50 mL, 
garantem um custo de tratamento de longo prazo adequado.

Fase 1 – terapia reativa

• Presença de lesões agudas (podendo haver 
também crônicas).

• Prurido intenso.
• Objetivo: remissão dos sinais clínicos.
• Melhor opção: drogas de ação rápida.

- Corticoides orais: quando é necessário 
um maior espectro de ação, nos casos 
mais graves.

- Oclacitinib: quando é desejável haver 
menos efeitos colaterais, nos casos mais 
moderados.

- Corticoides tópicos: muito úteis 
nessa fase para acelerar o controle das 
lesões, desde que ofereçam segurança. 
Cortavance® possui aceponato de 
hidrocortisona, e menos de 0,2% do 
corticoide atinge a corrente sanguínea.

Fase 2 – terapia proativa

• Após o controle dos sinais clínicos, na fase 1.
• Pode levar algumas semanas de tratamento 

para o paciente atingir essa fase.
• Objetivo: prevenir a ocorrência  

de novas crises.
• Melhor opção: drogas que oferecem 

segurança no longo prazo.
- Ciclosporina: quando é necessário  

um maior espectro de ação, nos casos 
mais graves.

- Corticoides tópicos: trabalhos 
comprovam a segurança de Cortavance® 
e sua eficácia na terapia proativa, 
aumentando em quase 4 vezes o tempo 
sem novas crises de pacientes atópicos 
quando comparado ao grupo placebo.

- Oclacitinib e lokivetmab: possuem  
um espectro de ação mais limitado, 
devendo ser utilizados em situações 
muito específicas.

Cyclavance® é a ciclosporina da Virbac, indicada no tratamento da Dermatite Atópica Canina. 
É a primeira ciclosporina veterinária da Brasil, apresentando resultados surpreendentes:
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