
A eficácia da ciclosporina no controle  
da Dermatite Atópica em cães
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Introdução

A Dermatite Atópica Canina (DAC) é uma doença 
de pele crônica, inflamatória e pruriginosa. De 
origem genética, leva à perda de função da 
barreira física da pele e à hiper-reatividade do 
sistema imunológico a alérgenos ambientais, 
microbianos e trofoalérgicos.

O tratamento dessa doença é multifatorial 
e contínuo, baseado em terapias tópica e 
sistêmica, com o intuito de minimizar sinais 
clínicos e com o menor número de efeitos 
colaterais possível. Os corticoides sistêmicos 
são amplamente empregados, pois são eficazes 
e agem rapidamente, porém trazem também 
muitos efeitos deletérios.

A ciclosporina é um ativo lipossolúvel. Sua ação 
imunossupressora se dá pela ligação a uma 
proteína intracelular (ciclofilina-1), o que inibe 
a ativação da calcineurina, enzima responsável 
pela codificação da interleucina-2 (IL-2). A 
ausência da IL-2, por sua vez, impede a ativação 
e proliferação de linfócitos T (Fig. 1).

A eficácia e a segurança da ciclosporina no 
controle dos sinais clínicos da DAC já foi 
bem documentada por diversos autores. O 
presente trabalho teve por objetivo avaliar uma 
formulação em microemulsão.

Fig. 1 - Mecanismo de ação da ciclosporina.

Materiais e Métodos

24 cães diagnosticados com DAC foram 
separados em dois grupos iguais.

Grupo 1 (12 cães): 

• Ciclosporina na dose de 5 mg/kg a cada 24 
horas, durante 60 dias;

• Prednisona 0,5 mg/kg a cada 24 horas, 
durante 7 dias, seguido de 0,5 mg/kg a 
cada 48 horas, durante mais 7 dias.

Para este grupo, após os 14 dias de uso de 
prednisona oral, a ciclosporina foi mantida como 
única terapia pelos 46 dias adicionais.

Grupo 2 (12 cães):

• Prednisona 0,5 mg/kg a cada 24 horas, 
durante 7 dias, seguido de;

• Prednisona 0,5 mg/kg a cada 48 horas, 
durante 14 dias, seguido de;

• Prednisona 0,5 mg/kg a cada 72 horas, 
durante 39 dias.

Para ambos os grupos foram avaliados o escore 
de lesões (CADESI-03) nos dias 0, 30 e 60, 
bem como o grau de prurido em uma escala 
quantitativa, semanalmente.

Resultados e Discussão

Mesmo com a retirada do corticoide, a 
ciclosporina se manteve eficaz nos controles 
sintomático e lesional dos animais do grupo 1, 
conforme pode ser observado nos gráficos 1 e 
2 abaixo:

Gráfico 1 – Redução dos sinais clínicos dos grupos controle 
(prednisona) e tratados com ciclosporina, nos dias 0, 30 e 60.
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A combinação de ciclosporina com baixas doses 
de corticoides orais (grupo 1) foi utilizada no 
estudo, até a indução de uma concentração 
sérica de ciclosporina capaz de sustentar seus 
efeitos imunomoduladores. De acordo com a 
literatura, isso ocorre em média a partir de 21 
dias do uso contínuo da ciclosporina.

Em relação à redução das lesões, não houve 
diferença estatística entre os grupos. Quanto 
à redução do prurido, ela foi considerada 
adequada pelos proprietários e pela avaliação 
médica dos pacientes, com o agravante de que 
100% dos animais do grupo controle (grupo 2) 
apresentaram efeitos adversos.

Gráfico 2 – Redução do prurido (escala quantitativa) dos 
grupos controle (prednisona) e tratados com ciclosporina, com 
avaliações semanais.

Conclusão

A ciclosporina em microemulsão de uso veterinário mostrou-se eficaz na involução  
sintomato-lesional e no controle do prurido em cães com dermatite atópica e não foi associada 
a efeitos colaterais significativos.

Cyclavance® é a primeira ciclosporina veterinária do mercado brasileiro. Sua fórmula em 
microemulsão garante excelente eficácia, maior biodisponibilidade e menos efeitos colaterais.

Biodisponibilidade

A ciclosporina utilizada neste estudo é um 
princípio ativo em microemulsão (ME), 
o que aumenta sua biodisponibilidade e 
absorção, possuindo relação direta com sua 
eficácia. As formulações em óleo vegetal, 
diferente das microemulsões, possuem menor 
biodisponibilidade em cães:

• Óleo vegetal – 20%

• Cyclavance® – 45%

Efeitos colaterais

A ciclosporina foi bem tolerada pelos animais, 
sendo observado vômito esporádico em apenas 
16% dos cães, durante dois dias, com involução 
espontânea. Tais reações adversas foram 
consideradas discretas e transitórias, não sendo 
necessária a interrupção da administração. No 
grupo que recebeu corticoide por 60 dias, todos 
os cães apresentaram poliúria e polidipsia e 
36% apresentaram polifagia.

A causa do vômito relacionado à ciclosporina 
não está esclarecido. Sugere-se que esteja 
relacionado à dispersão da molécula no 
intestino e pelo tamanho das partículas, além 
de particularidades genéticas quanto à síntese 
de proteínas intestinais transportadoras da 
ciclosporina. Cães com tais alterações genéticas 
podem ter mais dificuldades na sua absorção, 
favorecendo a irritabilidade da mucosa e a 
ocorrência de efeitos gastroentéricos.

A terapia com corticoides é comumente 
associada com efeitos colaterais a curto e 
em longo prazos e seus índices de redução 
de prurido não se sustentam com seu 
uso contínuo, devido à possibilidade de 
taquifilaxia orgânica, o que induz ao seu uso 
contínuo e abusivo pelo médico veterinário 
ou pelos tutores, reduzindo a expectativa de 
vida dos cães, fato não observado com o uso 
de ciclosporina.
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