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RESUMO 

LANGER, S.S Efeito da imunoterapia sublingual com extrato de ácaro em 
pacientes com dermatite atópica: estudo randomizado duplo-cego placebo-
controlado. 2021. 108f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo. Ribeirão Preto. 2021. 

Introdução: Sensibilização a ácaros da poeira domiciliar é frequente entre os pacientes 

com dermatite atópica (DA). Objetivos: Investigar a eficácia da imunoterapia sublingual 

(ITSL) com extrato de ácaro Dermatophagoides pteronyssinus (Dpt) em pacientes com 

DA e alérgicos a ácaros. Casuística e Método: Neste ensaio clínico randomizado, 

duplo-cego, placebo-controlado, recrutaram-se 91 pacientes com idade ≥ 3 anos, com 

SCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) ≥ 15 e prick test e/ou IgE para Dpt positivos. 

Pacientes foram estratificados de acordo com a idade (<12 e ≥ 12 anos) para receber 

ITSL ou placebo por 18 meses. O desfecho primário foi a queda de ≥ 15 pontos no 

SCORAD. Desfechos secundários foram quedas no SCORAD e SCORAD objetivo (O-

SCORAD), Eczema Area and Severity Index (EASI), escala analógica de sintomas 

(VAS), escala de prurido; Avaliação global do investigador (IGA) 0/1; e queda ≥ 4 pontos 

no Dermatology Life Quality Index (DLQI). A terapêutica de base foi mantida, incluindo 

imunossupressores. Resultados: Sessenta e seis pacientes completaram o estudo (35 

ITSL, 31 placebo). Após 18 meses, 74,2% e 58% pacientes em ITSL e placebo, 

respectivamente, atingiram queda no SCORAD ≥ 15 pontos (risco relativo [RR] 1,28, 

95% intervalo de confiança [IC] 0,89-1,83). Queda significante no SCORAD inicial de 

55,6% e 34,5% no grupo ITSL e placebo (diferença média 20,4; 95% IC 3,89-37,3); 

redução significante no O-SCORAD de 56,8% e 34,9% no grupo ITSL e placebo 

(diferença média 21,3; 95% IC 0,66-41,81); e mais pacientes com IGA 0/1 no grupo ITSL 

comparado ao placebo (14/35 vs 5/31; RR 2,63, 95% IC 1,09-6,39), foram observados 

aos 18 meses. Não foram observadas diferenças significantes nos valores de EASI, 

VAS e DLQI. Conclusão: Nossos resultados sugerem que a ITSL com extrato de ácaro 

pode ser efetiva como terapia adicional nos pacientes com DA e alérgicos a ácaros.  

Palavras-chave: Dermatite atópica, ácaros de poeira domiciliar, imunoterapia 

sublingual, imunoterapia alérgeno específica, SCORAD 

 

  



 

ABSTRACT  

LANGER, S.S Efficacy of house dust mite sublingual immunotherapy in patients 
with atopic dermatitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. 2021. 
108f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo. Ribeirão Preto. 2021. 
 
Background: Sensitization to house dust mites (HDM) is frequent in patients with atopic 

dermatitis (AD). Objectives: The objective of this trial was to investigate the efficacy of 

sublingual immunotherapy (SLIT) with Dermatophagoides pteronyssinus (Dpt) extract in 

patients with AD allergic to HDM. Methods: In this randomized, double-blind, placebo-

controlled trial, we enrolled 91 patients aged ≥ 3 years, with SCORing Atopic Dermatitis 

(SCORAD) ≥  15 and positive skin test and/or IgE to Dpt. Patients were stratified 

according to age (<12 and ≥ 12 years) to receive HDM SLIT or placebo for 18 months. 

Primary outcome was a ≥ 15 point decrease in SCORAD. Secondary outcomes were 

decreases in SCORAD and objective SCORAD (O-SCORAD), Eczema Area and 

Severity Index (EASI), visual analog scale (VAS) for symptoms, pruritus scale; 

Investigator´s Global Assesment (IGA) 0/1; and decrease ≥ 4 points in Dermatology Life 

Quality Index (DLQI). Background therapy was maintained. Results: Sixty-six patients 

completed the study (35 HDM SLIT, 31 placebo). After 18 months, 74.2% and 58% 

patients in HDM SLIT and placebo groups, respectively, showed ≥ 15-point decrease in 

SCORAD (relative risk [RR] 1.28, 95% confidence interval [CI] 0.89-1.83). Significant 

SCORAD decreases from baseline of 55.6% and 34.5% in HDM SLIT and placebo 

groups (mean difference 20.4; 95% CI 3.89-37.3); significant O-SCORAD decreases of 

56.8% and 34.9% in HDM SLIT and placebo groups (mean difference 21.3; 95% CI 0.66-

41.81); and more patients with IGA 0/1 in HDM SLIT group as compared to placebo 

group (14/35 vs 5/31; RR 2.63, 95% CI 1.09-6.39), were observed at 18 months. There 

was no significant difference in EASI, VAS, and DLQI values. Conclusion: Our results 

suggest that HDM SLIT may be effective in HDM allergic patients as an add-on treatment 

for AD.  

Keywords: Atopic dermatitis, house dust mite, sublingual immunotherapy, allergen 

immunotherapy, SCORing Atopic Dermatitis   
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INTRODUÇÃO 
 

DERMATITE ATÓPICA 

Dermatite atópica (DA) é uma das doenças inflamatórias mais frequentes e a mais 

prevalente entre as doenças inflamatórias cutâneas (1,2). A descrição e o termo atópica 

(do grego atopos = sem lugar) foram definidos na década de 30. A prevalência varia 

entre 15-20% entre as crianças e 10% entre os adultos (1). No Brasil, a prevalência 

média de eczema flexural, identificada pelo estudo ISAAC (International Study of 

Asthma and Allergies in Childhood), foi para os escolares 6,8% e adolescentes 4,7% 

(3). As causas de DA são complexas e multifatoriais; o componente genético é relevante 

e as mutações de perda de função do gene que codifica filagrina (FLG) são as mais 

associadas a doença. Todavia o aumento global de prevalência de DA sugere que os 

fatores ambientais também desempenham papel importante na sua gênese (2). Outras 

condições associadas a DA são deficiências de barreira cutânea, alterações 

imunológicas, autoimunidade e microbiota (4). 

A história familiar de doença atópica, principalmente DA é fator de risco para 

desenvolvimento da patologia. Dermatite atópica tem forte herdabilidade Estudos 

identificaram 34 loci que cumulativamente representam menos de 20% da herdabilidade 

de DA (2). O principal risco genético para DA está associado às mutações do gene que 

codifica a FLG, com perda de função e redução de 50% na expressão da proteína nos 

heterozigotos e perda total da expressão proteica nos homozigotos. Pacientes com 

mutação no gene que codifica FLG podem apresentar características clínicas como 

hiperlinearidade palmar, DA persistente, maior sensibilização alérgica e maior risco de 

desenvolver asma, alergia alimentar e infecções. Exibem alterações na secreção de 

fator natural de hidratação, expressão aumentada de citocinas IL-1 no estrato córneo e 

respostas mediadas por IFN-" (2,5). Outras variantes genéticas podem se associar a 
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DA alterando proteínas do complexo de diferenciação da epiderme como filagrina 2, 

hornerina e o precursor do envelope cornificado SPRR3. Existem evidências que 

mutações de perda de função nos inibidores de serina protease (SPINK 5) aumentam 

atividades de proteases que realçam a resposta Th2 (5). 

A epiderme apresenta quatro camadas, o estrato córneo (EC), estrato granuloso (EG), 

estrato espinhoso (EE) e estrato basal (EB). O EC é a camada mais externa da epiderme 

e composta por corneócitos denucleados contidos em lipídeos intercelulares e as “tight 

junctions” (TJ) que são junções intercelulares (4). Nos pacientes com DA o EC pode 

apresentar as seguintes alterações: diminuição dos níveis de lipídeos, defeitos 

genéticos ou adquiridos de FLG ou em outras proteínas, defeitos genéticos ou 

adquiridos em proteases, antiproteases ou ambas ou em consequência de trauma físico 

resultante de arranhaduras. As “tight junctions” (TJ) são importantes para a passagem 

de água, íons e solutos pela via paracelular. A disfunção dessas junções poderia 

justificar algumas das consequências da desestabilização da barreira cutânea, como a 

perda transepidérmica de água, aumentada na pele lesionada e não lesionada dos 

portadores de DA, independentemente da presença de mutações de FLG. Além disso, 

está associada a consequências imunológicas como o maior acesso das células de 

Langerhans a antígenos e alérgenos, o que estaria fortemente relacionado ao inicio do 

desenvolvimento de DA (6). 

A participação do sistema imune na DA está associada a ativação de células T. A 

participação da via de resposta imune Th2 está presente tanto na pele lesionada como 

na pele sã. Citocinas de perfil Th22, Th17 e Th1 tem seu papel na doença e, 

particularmente em alguns subtipos de DA. As lesões agudas são caracterizadas pelo 

aumento de IL-4, IL-5, IL-13, IL-31 e CCL18 (perfil Th2) e IL-22 e proteína S100A (perfil 

Th22). Esse aumento contribui para os defeitos de barreira cutânea. Além disso as 

células linfoides inatas tipo 2 amplificam a resposta Th2. A diferenciação dos 

queratinócitos, na presença de IL-4 e IL-13 exibe redução de FLG, mesmo na ausência 
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de mutação; involucrina e loricrina também estão diminuídas na pele lesionada e na 

pele sã. Assim como a polarização Th2 permite maior penetração de alérgenos pela 

falha de barreira cutânea, facilita a ligação e colonização por Staphylococcus aureus 

pois reduz a produção dos peptídeos antimicrobianos da pele (7). O perfil Th17 está 

presente tanto na DA aguda quanto na DA crônica. Este perfil tem a capacidade de 

produzir IL-17A, IL-17F, IL-22 e IL-26. A secreção de IL-17 induz a proteína S100 e 

expressão de citocinas pró inflamatórias responsáveis pela ativação de eosinófilos e 

neutrófilos. Ademais, está associada a anormalidades da barreira cutânea por afetar a 

expressão de FLG e de genes relacionados a adesão celular (4,7). As respostas Th2 e 

Th22 estão intensificadas nas lesões crônicas com ativação paralela do eixo Th1 (IFN-

", CXCL-9 e CXCL10), IL-22 é mediadora de hiperplasia da epiderme e IL-31 está 

associada ao prurido e está presente em grande monta nas lesões agudas (7). 

Alguns subtipos de DA foram descritos baseados em níveis de IgE, status de mutações 

de FLG, raça e idade. Quando considerados os valores de IgE, a DA é dividida em 

extrínseca e intrínseca.  A DA extrínseca é caracterizada por níveis elevados de IgE 

total e a alérgenos ambientais como os ácaros Dermatophagoides pteronyssinus (Dpt) 

e Dermatophagoides farinae (Df), aumento da perda transepidérmica de água, prejuízo 

da função da barreira cutânea, maior prevalência de mutações FLG, altos níveis de IL-

4, IL-5 e IL-13 e aumento no número de eosinófilos. A DA intrínseca tem níveis normais 

de IgE e ausência de IgE específica para alérgenos ambientais, níveis normais de perda 

transepidérmica de água, função da barreira cutânea preservada, menor prevalência de 

mutações FLG, níveis mais baixos de IL-4, IL-5 e IL-13, aumento da produção de IFN-" 

e maior circulação de células Th17. Ao classificar por raça, observa-se diferenças entre 

americano europeu, afro-americano, japoneses/coreanos e chineses. Todos os 

pacientes apresentam forte ativação da via Th2. Afro-americanos apresentam maior 

valores de IgE e ausência de ativação das vias Th17/Th1. Pacientes asiáticos 

apresentam maior participação das vias Th17 e Th22 que os demais (8,9). 
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Ao comparar a DA pediátrica com a manifesta em adultos, observa-se menor ativação 

da via Th1 e defeitos no metabolismo de lipídeos da epiderme contribuindo para os 

defeitos de barreira cutânea, juntamente há polarização da resposta Th2 e maior 

participação de imunidade inata e IL-17 (7,8). 

A correlação entre colonização por Staphylococcus aureus e infecções secundárias 

mostra um complexo relacionamento com os portadores de DA. A pele saudável se 

mostra um ambiente hostil pelos aspectos físicos, químicos e propriedades 

antimicrobianas, aspectos esses que estão afetados na DA. Os fatores específicos 

associados ao S. aureus são mecanismos que facilitam adesão, invasão após 

dissolução da epiderme e mecanismos pró inflamatórios mediados por resposta Th2, 

Th17 e imunidade inata (10). Metanálise mostrou que colonização por S. aureus em 

pacientes com DA era de 70% na pele lesionada e 39% na pele sã (2,10). A pele atópica 

inflamada perde diversidade no microbioma com reduções dos gêneros Streptococcus, 

Corynebacterium e Cutibacterium (10). A redução da presença de Staphylococcus 

epidermidis, causada pela colonização do S.aureus, diminui a expressão das TJs e da 

secreção de peptídeos antimicrobianos (11). Juntamente com a excelente capacidade 

de adesão e de mecanismos de fuga da resposta imune, S. aureus exibe mecanismos 

desenvolvidos para penetrar a barreira cutânea. A #-toxina secretada forma poros nas 

membranas celulares, na epiderme desintegra a barreira por meio da formação de poros 

nos queratinócitos, e também forma biofilme que torna a eliminação do S. aureus 

complexa. Em conjunto a esta toxina ainda existem outras 10 proteases que facilitam a 

penetração pelo estrato córneo. A atividade destas proteases é estimulada na ausência 

de filagrina e na presença do ambiente de citocinas do tipo 2 (10). As cepas de S. aureus 

também produzem superantígenos como TSST-1, SEA, SEB, SEC, SED, SEE e SEG; 

estes ligam-se ao complexo de histocompatibilidade tipo II e induzem resposta mediada 

por IgE (12). Fungos como a Malassezia sp também são agentes causadores da 
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disbiose presente na DA (2). Agentes como herpes simplex vírus e coxsackie vírus são 

os mais frequentes nas infecções virais dos pacientes portadores de DA (13). 

Características da DA são as lesões eczematosas, o prurido intenso e um curso 

recidivante ou crônico. Idade, estágio da doença, etnia e localização geográfica podem 

influenciar nos aspectos clínicos. As lesões agudas em pacientes brancos e negros são 

placas circunscritas de eczema; o eritema pode ser violáceo ou imperceptível nas peles 

negras. Pápulas, vesicopápulas, edema, crostas e descamação são frequentes. Hiper 

e hipopigmentação podem acontecer após a cicatrização. Na DA grave as áreas de 

eczema podem coalescer e formar regiões de vermelhidão generalizada (eritrodermia). 

Nas crianças, na apresentação aguda, o eritema é indefinido e acompanhado de edema, 

vesículas, escoriações e exsudação serosa. Sua distribuição pode ser difusa, entretanto 

tipicamente envolve face, bochechas, braços, pernas, pulso ventral e tronco. A área das 

fraldas também é acometida em alguns casos. Com a progressão da idade as lesões 

começam a ficar mais circunscritas e localizadas em braços e pernas, principalmente 

nas flexuras, em conjunto com mãos, pés, pescoço e pálpebras. Os adultos podem 

apresentar apenas eczema crônico de mãos, dermatite de pescoço e cabeça, 

acometimento da parte superior do tronco, ombros e couro cabeludo. Alguns sinais 

clínicos como a rarefação lateral das sobrancelhas (sinal de Hertoghe) e o aumento da 

densidade e profundidade dos sulcos palmares (hiperlinearidade palmar) são 

associados a DA. A xerose ocorre mesmo quando há remissão do eczema. Outras 

características morfológicas são a variante folicular caracterizada por pápulas foliculares 

compactadas e prurigo nodular composto por pápulas escoriadas e nódulos indurados 

(1,2). 

O prurido é um marco da DA e a intensidade se relaciona à gravidade da doença. É 

agravado pelo estresse, suor, umidade e roupas de lã e tecidos sintéticos. As lesões 

relacionadas ao prurido ocasionam escoriações, sangramento e a formação de crostas 

hemorrágicas. A arranhadura persistente induz liquenificação (1). A consequência do 
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prurido é o dano a barreira cutânea facilitando a passagem de alérgenos e irritantes que 

ativam alarminas que sustentam o ciclo prurido-arranhadura. O prurido é induzido por 

uma variedade de substâncias pruritogênicas como as citocinas de padrão Th2. As 

citocinas IL-4, IL-13, TSLP e IL-31 participam do prurido crônico, A descoberta da 

subunidade # do receptor de IL-4 nos neurônios aferentes reforça o controle neural do 

prurido induzido pela resposta tipo 2 (2). Nos últimos anos o papel da interleucina-31 

também tem sido mais estudado; é predominante produzida por células Th2 e seus 

receptores estão expressos em fibras nervosas periféricas, gânglios da raiz dorsal e 

queratinócitos. Após sua ligação há ativação de sinalização pelas vias JAK-STAT, 

proteína quinase ativada por mitógenos e PIK3. O nível sérico de IL-31 se relaciona a 

gravidade da DA (4). A histamina, liberada por mastócitos e basófilos, quando circulante 

e liberada nos tecidos estimula receptores H1 e H4 e canais TRPV1 e assim induz 

prurido na DA (2). Estudos indicam a possibilidade de participação do sistema nervoso 

central na constituição do prurido na DA. Exames de imagem evidenciaram maior 

ativação do cíngulo anterior e do cortéx pré-frontal dorsolateral em relação a indivíduos 

saudáveis. Em conjunto à participação cerebral por si só, existe a ativação de STAT3 

nos astrócitos do corno da espinha dorsal resultando na produção de lipocalina-2 que 

estimula o prurido e mantém o ciclo prurido-arranhadura (4). 

O diagnóstico é essencialmente clínico, baseia-se nas características e distribuição das 

lesões, presença de sinais clínicos associados e características da história clínica. Em 

1980, Hanifin e Rajka publicaram uma lista de 23 sinais e sintomas de DA e até hoje 

são utilizados como parâmetro para a avaliação diagnóstica (1,14). A Academia 

Americana de Dermatologia sugere alguns critérios para auxílio no diagnóstico, sendo 

essenciais a presença de prurido e eczema (1,15). 

Considerando que o diagnóstico de DA é clínico, o parâmetro avaliado para definir 

gravidade e resposta aos tratamentos também são as características clínicas das lesões 

e a presença e intensidade do prurido. Para auxiliar e padronizar a avaliação dos 
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pacientes criaram-se escores com vários aspectos como o Scoring Atopic Dermatitis 

(SCORAD), Objective Scoring Atopic Dermatitis (O-SCORAD), Eczema Area and 

Severity Index (EASI), Investigator Global Assessment (IGA), Patient oriented eczema 

measure (POEM), Escalas analógicas visuais de sintomas e prurido (VAS) e escalas 

numéricas para avaliação de prurido (1,16–21). Para padronizar os escores clínicos de 

DA, principalmente os que deveriam ser utilizados para ensaios clínicos, foi criado um 

consenso internacional denominado Harmonization of Outcome Measures in Eczema 

(HOME) que define quatro aspectos principais na avaliação dos pacientes com DA são 

eles sinais clínicos observados pelo médico, sintomas relatados pelo paciente, 

avaliação de qualidade de vida e avaliação de controle do eczema (22,23). Na avaliação 

de sinais clínicos e sintomas relatados pelo paciente são EASI e POEM as melhores 

opções (24). Para avaliação de qualidade de vida os questionários Dermatology Life 

Quality Index (DLQI), Children´s Dermatology Life Quality (CDLQI) e Infant´s 

Dermatology Quality of Life Index (IDQoL) (25–27). Para avaliar controle pode-se utilizar 

Recap of Atopic Eczema (RECAP) e Atopic Dermatitis Control Test (ADCT) (28–30). A 

intensidade do prurido seria melhor avaliada pela escala numérica NRS-11 

considerando as 24 horas anteriores a aplicação (31). O SCORAD é composto por três 

dimensões, extensão, intensidade e sintomas subjetivos, seu valor máximo é 103 e 

divide-se da seguinte maneira: DA leve abaixo de 25; DA moderada entre 25 e 50; e DA 

grave acima de 50. O EASI é construído com duas dimensões separadas em quatro 

regiões (cabeça e pescoço, tronco e genitais, membros superiores, membros inferiores 

e nádegas), área e gravidade das lesões em cada área; o valor máximo é 72 e classifica-

se em DA leve 1,1-7; DA moderada 7,1-21; DA grave 21,1-50; e DA muito grave 50,1-

72 (1,32). O questionário de qualidade de vida é composto por 10 questões que 

consideram a última semana. Os resultados definem o comprometimento de qualidade 

de vida, o valor máximo é 30 (32). 
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O tratamento da dermatite atópica envolve estratégias de não exposição a irritantes (lã 

e sabonetes alcalinos), fatores climáticos, infecções, estresse psicológico e substâncias 

às quais o paciente seja sensibilizado. Outro aspecto envolve a reconstituição da 

barreira cutânea e a terapia de manutenção.  O ponto principal é a hidratação cutânea, 

e os hidratantes devem ser usados livremente, no mínimo duas a três vezes ao dia, 

incluindo aplicações após o banho.  Os sabonetes devem ser sem fragrância de pH 

neutro a ácido (2,32). Os corticoides tópicos são divididos conforme potência em classe 

VII (menos potentes) a classe I (superpotentes). A escolha do agente considera a 

potência, preferência do paciente e preço. Na inflamação aguda, orientam-se aplicações 

duas vezes ao dia por um limite de quatro semanas. Para as terapias de manutenção, 

aplicação nas áreas que normalmente são afetadas uma ou duas vezes na semana é 

suficiente para controlar recidivas. Inibidores de calcineurina tópicos são normalmente 

utilizados duas vezes ao dia nas exacerbações e manutenção. Tacrolimus 0,03% é 

liberado para crianças acima de dois anos e o pimecrolimus teve sua segurança e 

eficácia testadas também em crianças com menos de dois anos. O crisaborole 2% 

pomada é um inibidor de fosfodiesterase 4 (PDE4), liberado nos Estados Unidos que 

auxilia no controle do prurido, não disponível no Brasil. Para os pacientes com DA 

moderada e grave, pode ser necessária terapia sustêmica, que inclui  fototerapia, 

imunossupressores, imunobiológicos, inibidores de JAK-STAT e corticoide sistêmico 

(32). A fototerapia pode ser opção para aqueles pacientes que não responderam aos 

tratamentos tópicos e por um período de quatro a oito semanas. As configurações mais 

eficazes são a radiação ultravioleta B de banda estreita e ultravioleta A1 de média dose. 

Terapias sistêmicas são instituídas quando tanto a terapêutica tópica quanto a 

fototerapia falharam ou não foram suficientes.  Corticoides sistêmicos devem ser usados 

por curtos períodos e em casos excepcionais. Os imunossupressores mais utilizados 

para tratamento de DA moderada e grave são ciclosporina, metotrexato, azatioprina e 

micofenolato mofetil (2). 
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Atualmente novas opções terapêuticas surgiram, com  perfil de segurança superior ao 

de imunossupressores e corticoide sistêmico (33). As terapêuticas direcionadas à 

resposta imune do tipo 2 incluem os biológicos anti-interleucinas IL-4/IL-13, anti-IL-13 e 

anti-IL-31(33–35). Dupilumabe é um anticorpo monoclonal totalmente humano 

direcionado a cadeia # do receptor de IL-4 prevenindo a sinalização tanto de IL-4 quanto 

IL-13. É o único biológico liberado para crianças entre 6-12 anos, adolescentes e adultos 

com dermatite atópica moderada e grave, com eficácia e bom perfil de segurança (36–

38). Juntamente com os biológicos, inibidores de JAK, administrados pela via oral, tem 

demonstrado rápido início de ação e efeito persistente na melhora dos sinais e sintomas 

de DA (39). Este grupo de drogas impede a sinalização intracelular pela via JAK/STAT 

causando a inibição de alguns efeitos desencadeados por citocinas como IL-4, IL-5, IL-

13, IL-22, IL-24 e IL-31 (39). Em estudos comparativos, dupilumabe e o inibidor da JAK 

abrocitinib estavam associados a redução dos sinais e sintomas de DA em comparação 

ao placebo. Abrocitinib foi superior ao dupilumabe na redução do prurido após duas 

semanas (40). Outro ensaio clínico mostrou que o upadacitinib, quando comparado ao 

dupilumabe, causava melhora do prurido e das lesões da pele mais rapidamente (41). 
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IMUNOTERAPIA 
 

A imunoterapia é um dos tratamentos pioneiros para doenças alérgicas mediadas por 

IgE, e tem sido utilizada para controlar e minimizar sintomas de pacientes com doenças 

alérgicas há mais de 100 anos.. Na era moderna, o início da utilização de imunoterapia  

é atribuído a Leonard Noon, que em 1911 injetou em seus pacientes com rinite alérgica, 

diluições seriadas de pólen de grama. Em 1950, William Frankland conduziu os 

primeiros ensaios clínicos com imunoterapia (42). Em 1986 foi publicado o primeiro 

ensaio clínico utilizando pequena concentração de ácaros de poeira doméstica pela via 

sublingual e, em 1998 e 2009 a World Health Organization (WHO) reconheceu a eficácia 

e segurança da via sublingual (43). Diminuição de gravidade, menor uso de medicações 

de resgate, prevenção de sensibilizações futuras e efeito curativo a longo prazo são 

consequências da imunoterapia nas doenças alérgicas (44). 

Imunoterapia alérgeno específica tem a capacidade de induzir uma série de alterações 

imunológicas que contribuem para um estado de tolerância imunológica sustentada 

(45). O estado de tolerância clínica contra alérgenos implica em mudanças nas 

respostas de células T e B de memória, assim como diminuição da ativação de 

mastócitos e basófilos (44). Um grupo de quatro eventos celulares e moleculares 

acontecem durante a imunoterapia. O primeiro grupo é caracterizado pela redução de 

atividade e degranulação de mastócitos e basófilos, o que diminui a tendência de 

anafilaxia (46). O segundo grupo é a geração de células reguladoras T e B alérgeno 

específicas e supressão das células T efetoras alérgeno específicas, com a regulação 

dos isotipos de anticorpos resultando no aumento da IgG4 e IgA e no decréscimo tardio 

de IgE. Após meses de tratamento acontece a redução de eosinófilos e mastócitos e a 

liberação de seus mediadores nos tecidos, através de alterações no recrutamento, 

ativação e persistência dos eosinófilos e ativação das células T nos sítios de exposição 

aos alérgenos (46). A administração da imunoterapia para alérgenos pode ser realizada 
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por várias vias, as duas mais frequentes são a subcutânea (ITSC) e a sublingual (ITSL), 

existem também a epicutânea (ITEP), que tem ganho espaço nas alergias alimentares, 

e a intralinfática (ITIL) (45). Ao ser administrada pela via sublingual, o alérgeno é 

capturado e processado pelas células apresentadoras de antígenos (APCs) da mucosa 

oral em cerca de 15 a 30 minutos após exposição. Estas APCs carregam os peptídeos 

aos linfonodos cervicais após 12-24 horas, lá interagem com células TCD4+ naive e 

induzem células Th1 e T reguladoras com atividade supressora após dois a cinco dias. 

Essas células migram para o sangue e tecidos resultando em tolerância a longo prazo 

(47).  

Os regimes de administração variam conforme a via de administração escolhida e o 

tempo de tratamento é de três a cinco anos (48). As indicações clássicas da utilização 

de imunoterapia alérgeno específica são: rinoconjuntivite alérgica, asma alérgica 

induzida por ácaros da poeira doméstica, alergia alimentar e alergia a himenóptera (49–

52). As principais contraindicações são condições que aumentem o risco de reações 

graves como asma não controlada ou doenças cardiovasculares como angina instável, 

infarto agudo do miocárdio recente e hipertensão não controlada.  Ao considerar início 

de ITSL esofagite eosinofílica deve ser excluída (48,53). Durante o tratamento os efeitos 

colaterais possíveis são reações sistêmicas graves e anafilaxia; quando utilizada a ITSL 

as reações mais frequentes são as locais, como edema de língua e lábios, prurido oral, 

irritação, náuseas e dor de estômago (48,53). 

A utilização de imunoterapia alérgeno específica na DA ainda é controversa, mas 

estudos mostram efeitos positivos em pacientes com DA e sensibilização a 

aeroalérgenos (48). Em 1959 foi publicado o primeiro estudo com imunoterapia no 

tratamento de DA em pacientes sensibilizados a polens, e desde então vários estudos 

avaliaram sua eficácia para esses pacientes. A utilização da via sublingual comparada 

com a via subcutânea nesses pacientes foi pela primeira vez estudada em 1993 (54). 

Em diretriz publicada em 2020, a Academia Europeia de Dermatologia incluiu a 
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utilização de imunoterapia alérgeno específia na DA como alternativa terapêutica para 

pacientes com sensibilização aos ácaros da poeira doméstica e aos pólens, com DA 

grave e história de exacerbação clínica após exposição a esses alérgenos ou patch test 

positivo a esses elementos (55). Em 2016, Tam et al publicaram revisão sistemática, 

em que foram avaliados onze estudos, concluindo que não havia evidências 

consistentes sobre a eficácia da imunoterapia no tratamento da DA, entretanto a 

qualidade das evidências era ruim e os estudos apresentavam inconsistências (56). 

Atualmente existem oito estudos publicados sobre a administração de ITSL todos com 

desfechos positivos, mas com considerações sobre qualidade da metodologia aplicada. 

Pajno et al observaram melhora no SCORAD após nove meses de tratamento com 

redução significante no uso das medicações de resgate, entretanto avaliou apenas a 

população pediátrica (57). Cadario et al descreveram redução de 30% no SCORAD em 

59% dos participantes, e redução nos valores de IgE total, todavia o estudo não era 

cego e não foi controlado com placebo (58). No estudo de Qin et al o grupo tratamento 

atingiu melhora de 19% no SCORAD em 77,78% dos pacientes, com níveis de IgG4 

para D. farinae maiores no grupo tratamento, contudo não utilizou placebo e não houve 

cegamento (59). Em ensaio clínico aberto, randomizado e controlado, Di Rienzo et al 

observaram que a média de melhora foi maior no grupo tratamento nas semanas 48 e 

72 nas crianças avaliadas; um problema do estudo foi a falta de descrição do extrato 

(60). Choi et al publicaram relatos de caso sobre melhora das lesões após utilização da 

ITSL (61). Em ensaio clínico aberto, não controlado e não randomizado, You et al 

relataram a redução do EASI nos pacientes que receberam ITSL (62). Recentemente 

Liu et al e Hajdu et al publicaram ensaio clínico duplo-cego placebo controlado e estudo 

caso-controle, respectivamente, ambos com resultados favorecendo o uso de ITSL, 

todavia o primeiro não descreve detalhadamente o extrato utilizado e considerou 

pacientes que utilizaram apenas uma dose de ITSL e o segundo, tinha uma amostra 

pequena de pacientes e não utilizou placebo (63,64). A falta de estudos randomizados 
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duplo-cegos placebo-controlados incluindo um número significante de participantes é 

um fator limitante para o alcance de evidência positiva do uso da imunoterapia no 

tratamento de DA. A indicação deve ser avaliada individualmente para cada paciente e 

são sugeridos três critérios para indicação: sensibilização a aeroalérgenos comprovada 

por IgE específica e/ou prick test, exacerbações após contato com alérgenos e  

utilização de produto padronizado para o tratamento (54). 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS PRIMÁRIOS 

Avaliar o papel da imunoterapia sublingual com extrato de ácaro Dermatophagoides 

pteronyssinus como tratamento adicional de dermatite atópica nos pacientes alérgicos 

a ácaros, por meio de um estudo randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, de 18 

meses de tratamento com extrato de ácaro ou placebo.  

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

Avaliar escores específicos como SCORAD, O-SCORAD, EASI, IGA, VAS, DLQI e 

escala de prurido durante as visitas clínicas aos três, seis, nove, 12, 15 e 18 meses. 

Coletar material para comparação de parâmetros imunológicos pré e pós imunoterapia.  

Estudar a presença de colonização por Staphylococcus aureus e a influência na 

resposta ao tratamento.  
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HIPÓTESE 

O tratamento com imunoterapia sublingual com extrato de ácaro resultaria em queda de 

15 ou mais pontos no SCORAD inicial em maior número de pacientes no grupo ITSL 

quando comparado ao placebo? 
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MÉTODOS 

ESTUDO  

Ensaio randomizado, duplo-cego, placebo-controlado conduzido no período de maio 

2018 a junho 2020 realizado na Unidade de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os pacientes selecionados 

receberam imunoterapia sublingual com extrato de ácaro da poeira domiciliar ou 

placebo três dias por semana durante 18 meses. 

ESTRUTURA 

Este protocolo foi realizado nos ambulatórios da Unidade de Pesquisa Clínica do 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que cedeu a estrutura física para atendimentos 

e armazenamento dos frascos de imunoterapia, e também a equipe de enfermagem 

para realização das coletas de sangue e swabs de pele.  

FINANCIAMENTO 

O trabalho foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq, projetos 429120/2016-8 e 439555/2018-3), Instituto de 

Investigação em Imunologia, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (iii-INCT-CNPq, projeto 

465434/2014-2) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, 

projeto 2019/26678-0).  

O extrato de ácaro para imunoterapia foi fornecido pelo laboratório IPI-ASAC 

Brasil/ASAC Pharma Brasil.  

As fontes financiadoras não interferiram na elaboração do protocolo, coleta, análise e 

interpretação dos dados, redação dos relatórios e desta tese.  

ASPECTOS ÉTICOS 
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O estudo foi conduzido em concordância com a Declaração de Helsinski e pelos guias 

do Conselho Internacional de Harmonização de Boas Práticas Clínicas (ICH-GCP). O 

Comitê de Ética do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

aprovou o estudo (número do parecer 2101981) e o protocolo foi registrado na 

plataforma Clinical Trials (NCT 03388866). 

PACIENTES 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

- Diagnóstico de DA de acordo com os critérios de Hanifin e Rajka;  

- Idade maior ou igual a 3 anos; 

- SCORAD igual/maior que 15 pontos;  

- Presença de testes cutâneos e/ou IgE específica (medida utilizando 

ImmunoCAP) para Dermatophagoides pteronyssinus. 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

- Gravidez ou lactação; 

- Uso de imunossupressor por doenças inflamatórias que não asma e dermatite 

atópica; 

- Uso de dupilumabe para tratar dermatite atópica grave; 

- Descontinuação do uso de placebo ou imunoterapia sublingual de extrato de 

ácaro da poeira domiciliar por período igual ou superior a 8 semanas; 

- Piora igual/maior que 50% do SCORAD inicial; 

- Reações alérgicas graves que exijam progressão lenta de doses ultrapassando 

tempo proposto de terapêutica. 

RECRUTAMENTO 

Os indivíduos foram recrutados nos ambulatórios de Alergia, Imunologia e Dermatologia 

Clínica e Pediátrica do HC-FMRP, encaminhados por profissionais da rede pública/ 
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privada e por demanda espontânea após ampla divulgação em meios de comunicação 

(redes sociais, página online do H-FMRP-USP e folhetos impressos). O período de 

recrutamento teve duração de seis meses. 

PROTOCOLO 

RANDOMIZAÇÃO E CEGAMENTO 

Pacientes foram alocados em grupo tratamento ou placebo através de randomização 

em blocos de tamanho quatro ou seis e estratificação de acordo com a idade (menor 12 

anos e maior/igual 12 anos) usando lista de randomização previamente gerada no site 

sealed envelopes (www.sealedenvelope.com) e incorporada na plataforma REDCap 

(65,66). A lista de randomização foi gerada por pesquisador que não se envolveu em 

atendimento com quaisquer indivíduos participantes.  

A equipe de farmacêuticos do estudo conduziu o processo de randomização, cegos à 

informação sobre qual era a natureza do grupo a que cada paciente pertencia, apenas 

cientes do código “A” e “B”. O gerente da companhia que forneceu os extratos de 

D.pteronyssinus e placebo (IPI-ASAC Brasil) deteve o segredo do código para cada 

grupo (“A” e “B”) até o término do estudo.  

Equipes do laboratório de manipulação preparavam frascos idênticos com extrato e 

placebo, entregues a cada dois meses, identificados apenas com os códigos. Os frascos 

continham apenas informações técnicas como data de validade, concentração, lote e 

número do frasco. Os farmacêuticos do estudo foram responsáveis pelo 

armazenamento e dispensação dos frascos para os pacientes.  

A equipe de pesquisadores não teve acesso aos dados sobre qual código os pacientes 

pertenciam até o término do estudo, e apenas ao término da análise estatística é que o 

segredo do código foi revelado.  

DISPENSAÇÃO E CONTROLE DE ADERÊNCIA  
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A dispensação dos frascos foi realizada pela equipe de farmacêuticos do estudo. No 

período de indução eram dispensados dois frascos, de concentrações diferentes, 

devidamente identificados e acondicionados em caixa de isopor com gelo reutilizável 

rígido. As caixas continham adesivos com informações sobre modo de uso e os 

telefones para contato em caso de reações. No período de manutenção, as 

dispensações coincidiam com as visitas trimestrais e cada paciente recebia três frascos 

de mesma concentração. 

O procedimento de dispensação incluía o reforço da técnica e a entrega de ficha datada 

com o esquema de aplicação semanal e com a data do retorno já agendada. Em casos 

selecionados, pela impossibilidade de retirada mensal no primeiro trimestre de estudo, 

permitiu-se que alguns pacientes levassem um número maior de frascos. Também se 

permitiu que pessoas autorizadas retirassem as medicações. Em cada dispensação os 

frascos vazios eram devolvidos juntamente com as fichas preenchidas e com anotações 

sobre possíveis mudanças nas datas de aplicação. Ao término do estudo os frascos 

vazios foram contabilizados e desprezados. Todo o controle de dispensação foi 

realizado e registrado pela plataforma REDCap.  

Durante a pandemia de coronavírus (COVID-19) o estudo passou por algumas 

adaptações, para permitir que todos os pacientes mantivessem o protocolo a equipe 

preparou kits com a quantidade de frascos necessária até a data provável da visita 

presencial. Pela indisponibilidade de serviço especializado de amostras contratou-se 

um motorista e diversos roteiros foram preparados para permitir que os frascos fossem 

entregues sem prejuízo as condições de armazenamento. Ao todo nosso protocolo 

distribuiu frascos por 19 municípios em dois estados (SP e MG).  

CONTROLE EXTERNO 
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Um investigador independente (CESG), monitorou durante o estudo a segurança dos 

pacientes. Quando havia dúvida em alguma situação, redigia-se o relato e após a 

análise era emitido um parecer sobre a ocorrência e a melhor conduta a ser tomada.  

TRATAMENTO COM IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL COM EXTRATO DE ÁCARO E 

PLACEBO  

O regime de tratamento incluía três doses por semana de extrato sublingual de D. 

pteronyssinus ou placebo, seguido de um período de 2 minutos de espera e após 

deglutição. O extrato sublingual de D. pteronyssinus utilizado no estudo foi fornecido 

pelo laboratório IPI-ASAC Brasil, licenciado no Brasil para preparo e comercialização da 

ITSL a partir do extrato de D. pteronyssinus liofilizado produzido na Espanha pela 

companhia ASAC Pharma.  

A determinação de alérgenos maiores no extrato, utilizando Enzyme-linked 

Immunosorbent Assay (ELISA), revelou níveis de Der p 1 e Der p 2 de 6,7 μg/mL e 0,9 

μg/mL, respectivamente (7,6 μg/mL Der p 1 + Der p 2). Diluições preparadas com água 

bidestilada contendo 50% glicerol, com dose de manutenção de 8 gotas diluição 1:10 

volume:volume (v:v), equivalente a 0,3 μg de alérgenos Der p 1 + Der p 2.  

A fase de indução começou com diluição inicial de 1:1 000 000 v:v, progredindo para as 

diluições 1:100 000 v:v, 1:10 000 v:v, 1:1 000 v:v, 1:100 v:v, e 1:10 v:v, em doses 

crescentes de 1,2,4,6 e 8 gotas por período de 15 dias para cada frasco com nova 

diluição. A dose de manutenção, 8 gotas 1:10 v:v, era atingida depois de 3 meses do 

tratamento.  

O placebo era idêntico ao diluente do extrato de ácaro, composto por água bidestilada 

e 50% glicerol, o esquema de progressão era o mesmo da imunoterapia sublingual.   

MEDICAMENTOS CONCOMITANTES 
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Durante o andamento do estudo os medicamentos já prescritos não foram suspensos, 

os pacientes seguiram utilizando corticosteroides tópicos e imunossupressores tópicos 

e orais. Apenas o uso de corticoide oral foi desaconselhado, mas permitido após análise 

das indicações e desde que por curtos períodos. 

Quanto aos imunossupressores orais, foram mantidos nos pacientes que já utilizavam 

e em algumas situações foram indicados para melhor controle dos sintomas, desde que 

fossem para tratamento de dermatite atópica e/ou asma. Aqueles pacientes que 

iniciaram terapêutica com Dupilumabe foram excluídos do estudo.  

AVALIAÇÃO CLÍNICA 

Todos os pacientes foram avaliados no início e após três, seis, nove,12,15 e 18 meses 

de tratamento, por um único investigador (SSL). A avaliação incluía SCORAD, objective-

SCORAD (O-SCORAD), índice de gravidade de eczema por área (EASI), avaliação 

global do investigador (IGA), índice em qualidade de vida em dermatologia (DLQI), 

escala analógica de sintomas (VAS) e escala de prurido (14,16,17,67–77). 

Parte dos pacientes tiveram suas visitas finais adiadas devido a pandemia de 

coronavírus (COVID-19). Para não haver prejuízo do protocolo e da assistência 

aos indivíduos do estudo, utilizou-se a ferramenta de comunicação Skype® para 

realização de teleatendimentos, gravados e registrados na plataforma REDCap 

em formulário especial de visita adicional. Quando os atendimentos presenciais 

foram liberados os pacientes foram avaliados e realizaram as coletas de sangue 

e swabs de pele conforme previsto no protocolo. O tempo de atraso de término 

do estudo foi de pouco mais de 30 dias.  

 

Escore de gravidade da dermatite atópica SCORAD 
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Os pacientes diagnosticados com DA, conforme critérios de Hanifin e Rajka são 

avaliados quanto à gravidade do quadro clínico através do cálculo do SCORAD, 

índice baseado em sinais e sintomas clínicos de acordo com a extensão de 

comprometimento cutâneo (pontuação de 0 a 100%), intensidade do eritema, 

edema, exsudação/crostas, escoriações, liquenificação e xerose (pontuação de 0-

3), além de sintomas subjetivos como qualidade do sono e intensidade do prurido 

(pontuação 0-10) (14,20). 

A pontuação final é calculada conforme figura disponível no material suplementar e a 

classificação da gravidade é considerada leve se SCORAD <25; moderada se SCORAD 

entre 25 e 50 e grave se SCORAD >50 (2,78). 

Escore de gravidade de dermatite atópica O-SCORAD 

O cálculo do O-SCORAD inclui extensão e intensidade das lesões, mas não considera 

os sintomas subjetivos. Sua variação é de zero a 83; quando lesões que limitam função 

de mãos e face são detectadas, dez pontos são incluídos e, dessa forma o escore 

máximo atingido é 93. A classificação de gravidade é considerada leve se O-SCORAD 

< 15; moderada se O-SCORAD entre 15-40; e grave se O-SCORAD >40. Em nosso 

estudo, como o O-SCORAD foi aplicado com os dados já coletados não foi possível 

adicionar a pontuação em caso de comprometimento funcional (18,74,79,80). 

Índice de gravidade de eczema por área (EASI) 

Outro índice utilizado para avaliação de gravidade foi o EASI, baseado em extensão e 

gravidade da dermatite atópica. São determinadas proporções para algumas áreas do 

corpo: cabeça, equivalente a 10%; tronco 30%; extremidades superiores 20%; e 

extremidades inferiores 40%. O percentual de envolvimento dessas quatro regiões é 

representado por valores que variam de zero a seis. Sinais clínicos como eritema, 

infiltração, escoriação e liquenificação são pontuadas de zero a três.  
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A pontuação final é calculada conforme fórmulas (material suplementar), e a gravidade 

é classificada em leve se EASI inferior a 7; moderada se EASI superior a 7 e inferior a 

21; grave entre 21,1 e 50; e muito grave entre 50,1 e 72 (21,68,74,79–82). 

Avaliação global do investigador (IGA) 

O escore IGA consiste na avaliação inicial de gravidade da dermatite atópica 

considerando os sinais inflamatórios da doença (eritema, pápulas e infiltração), e é 

classificado em pele limpa, quase limpa, doença leve, moderada, grave e muito grave 

(17,72). 

Índice em qualidade de vida em dermatologia (DLQI) e escore de 

qualidade de vida na dermatologia infantil (CDLQI) 

O DLQI consiste em dez questões com quatro opções de resposta variando as 

pontuações de zero a três. O máximo é o escore 30, sendo os valores mais elevados 

representativos de pior qualidade de vida. Classificado em sem efeitos na qualidade de 

vida se escore inferior a um; pequeno efeito entre dois e cinco; moderado efeito entre 

seis a 10; grande efeito entre 11-20; e extremo efeito entre 21-30.  

O CDLQI é aplicado em crianças de cinco a 16 anos, contém dez perguntas com 

pontuações de zero a três. O escore pode variar de zero a 30 e, como no DLQI, e quanto 

maior o valor, maior o impacto negativo na qualidade de vida (25,67,68,76,77,83,84). 

Escala analógica de sintomas (VAS) 

Escala analógica abordando a intensidade do prurido, da descamação e a interferência 

com o sono, no período correspondente à última semana antes da consulta. 

Escala de prurido  

Percepção de prurido em seu cotidiano. A avaliação é subjetiva e varia de ausência de 

prurido a prurido grave (85,86). 

AVALIAÇÃO LABORATORIAL 
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As coletas de sangue são realizadas no início do tratamento, após 9 meses e ao término.  

Em cada coleta foram retirados 5ml de sangue para análise de soro e 5ml para extração 

de DNA. O sangue coletado foi centrifugado, em temperatura ambiente, a 3500 rpm, por 

10 minutos, separado em dois tubos criogênicos e armazenado em freezer -80°C. 

Determinação da IgE total e IgE específica. 

Níveis séricos de IgE total foram quantificados pela metodologia ImmunoCAP (Thermo 

Fisher, Brasil), no soro pré imunoterapia, e os resultados expressos em kU/L. Foram 

realizadas análises de IgE para componentes alergênicos, por meio da metodologia 

ImmunoCAP-ISAC (Thermo Fisher, Brasil), no soro pré imunoterapia, após 

processamento do sangue coletado na primeira visita, com resultados expressos em 

ISU.  

Teste cutâneo de hipersensibilidade imediata – prick test  

Os testes cutâneos de hipersensibilidade imediata (prick test) foram realizados antes do 

início da imunoterapia, exceto nos casos em que houver lesões que impossibilitaram a 

sua realização, na face ventral do antebraço dos pacientes, usando uma lanceta 

(Allergoprick Inox, Flexor, SP, Brasil ou similar). A reação foi  considerada positiva 

quando ocorreu a formação de pápula ≥ 3mm, acompanhada por eritema, após 15 

minutos da aplicação do alérgeno. Controles positivo (dihidrocloreto de histamina 

10mg/ml) e negativo (salina-albumina com fenol estéril - Hollister-Stier Laboratories, 

Spokane, WA) foram aplicados em todos os testes.  

Análise de swabs de pele – pesquisa de Staphylococcus aureus 

Foram coletados swabs de pele, nos pacientes com DA em atividade nas áreas de 

lesão, e naqueles que estavam com pele sã em áreas frequentemente associadas ao 

crescimento de S. aureus. As coletas foram realizada durante a visita de inclusão e na 

última visita do protocolo. Alguns participantes já haviam sido incluídos no estudo antes 
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do fluxo com o laboratório de Microbiologia ser definido e por isso tiveram suas amostras 

coletadas na visita seguinte.  

O material foi coletado em swab de rayon com meio de transporte Stuart, e encaminhado 

ao laboratório de Microbiologia do HC-FMRP. As amostras foram cultivadas em meio 

Ágar sangue, e para identificação de S. aureus se utilizou Vitek® compact system 

(BioMerièux). Assim que identificados, realizava-se o antibiograma e as amostras eram 

encaminhadas para criopreservação. 

DESFECHOS  

DESFECHO PRIMÁRIO 

Após 18 meses de tratamento alcance da taxa de resposta significativa de queda igual 

ou superior a 15 pontos no SCORAD inicial, para qualquer grau de gravidade.  

DESFECHOS SECUNDÁRIOS  

Qualquer redução no SCORAD, O-SCORAD, EASI, VAS e escala de prurido;  

Porcentagem de pacientes que atingiram EASI-50, EASI-75, e EASI-90;  

Proporção de pacientes que atingiram IGA 0 e 1;  

Queda de quatro ou mais pontos no DLQI. 

ESTATÍSTICA 

CÁLCULO TAMANHO AMOSTRAL  

O tamanho da amostra foi obtido considerando um nível de significância de 5% e poder 

de 80% para taxa de resposta ao tratamento definida como a queda de ao menos 15 

pontos no SCORAD após 18 meses de tratamento, assumindo que 40% dos pacientes 

no grupo ITSL e 15% no grupo placebo atingiriam a taxa proposta. Cálculos estatísticos 

estimaram que 94 indivíduos (47 em cada grupo) eram necessários para detectar 

diferença estatística entre os grupos.  
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ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Após uma detalhada análise e considerando SCORAD, O-SCORAD, EASI, DLQI, VAS 

para sintomas e escala de prurido em percentual de mudança do início, comparamos 

os grupos a cada tempo através de modelos Bayesianos de regressão mista. As 

análises foram realizadas para indivíduos que completaram os 18 meses de tratamento, 

esses pacientes tinham dados completos de todas as visitas clínicas com três, seis, 

nove, 12, 15 e 18 meses de seguimento. Consideramos as distribuições anteriores não 

informativas, a diferença estimada das médias, e intervalos de 95% de credibilidade 

(ICr). Riscos relativos (RR) e intervalos de 95% de confiança (IC) foram obtidos para 

comparar a proporção de pacientes que atingiram EASI-50, EASI-75, e EASI-90; IGA 

0/1 e IGA 0/1 mais queda de dois ou mais pontos do início; e decréscimo de quatro ou 

mais pontos no DLQI, estimados pelo ajuste de modelos de regressão log binomial. Em 

todos os modelos foi inserida a idade (<12 anos e ≥ 12 anos) como covariável, 

considerando a estratificação. Para análise estatística foi usada a livraria R2jags de 

R4.0.2 (R Foundation for Statistical Computing, Viena, Austria) e PROC GENMOD de 

SAS 9.4 (SAS Institute, Cary, NC, Estados Unidos) software.  
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RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS DOS INDIVÍDUOS PARTICIPANTES 

Foram recrutados 91 pacientes e 66 completaram 18 meses de tratamento. Desses 35 

receberam ITSL e 31 receberam placebo (Figura 1). As características demográficas 

dos 66 pacientes estão descritas na tabela 1.  

A maior parte dos pacientes apresentava DA moderada e grave, conforme SCORAD e 

O-SCORAD. Grande parte dos nossos pacientes tinha outras doenças alérgicas como 

rinite, asma e conjuntivite alérgica. Os perfis de sensibilização dos pacientes nos grupos 

ITSL e grupo placebo estão representados nas figuras 2A e 2B, respectivamente, e na 

tabela 2. Aproximadamente um terço dos pacientes apresentou culturas positivas para 

S. aureus. Cursos curtos de corticoide oral, como terapia de resgate para exacerbações 

graves, foram usados apenas por três pacientes em cada grupo durante o estudo 

(Tabela 1).  

Após o recrutamento seis pacientes preencheram os critérios de exclusão e quatro 

retiraram o consentimento. Quinze pacientes perderam seguimento e os motivos 

envolvidos foram dificuldade em arcar com as despesas para comparecer às visitas (não 

foi possível fornecer reembolso para subsidiar estes custos), mudanças para áreas 

distantes, incompatibilidade de horários para atendimento e impossibilidade de perda 

de dias de trabalho (Figura 1). No total 17/25 (68%) dos pacientes encerraram sua 

participação no estudo nos primeiros seis meses.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 1 Diagrama do estudo. Dos 91 pacientes recrutados, 66 completaram os 18 meses de tratamento, incluindo 35 pacientes no grupo ITSL e 31 pacientes no grupo 
placebo. 



 

Tabela 1. Características demográficas e clínicas dos pacientes com dermatite atópica 
por grupo de tratamento 

 ITSL  Placebo  
 (n = 35) (n = 31) 
Idade em anos, média (intervalo) 18.1 (5-62) 21 (3-58) 
Distribuição de idade   

<12 anos 14 (40%) 11 (35,5%) 
12 anos ou mais 21 (60%) 20 (64,5%) 

Sexo   
Masculino (%) 10 (28,6%) 9 (29%) 
Feminino (%) 25 (71,4%) 22 (71%) 

SCORAD, média (intervalo) 48,1 (28-87) 45,7 (17-85) 
Leve (≤ 25) 0 2 (6,5%) 
Moderada (26-50) 19 (54,3%) 17 (54,8%) 
Grave (51-103) 16 (45,7%) 12 (38,7%) 

oSCORAD   
Leve (≤ 15) 0 3 (9,7%) 
Moderada (16-40) 23 (65,7%) 19 (61,3%) 
Grave (41-83) 12 (34,3%) 9 (29%) 

EASI, média (intervalo) 12,4 (2-41) 14.2 (0-51) 
IGA score, média   

0-1 (%) 4 (1,4%) 3 (9,7%) 
2-3 (%) 28 (80%) 23 (74,2%) 
4-5 (%) 3 (8,6%) 5 (16,1%) 

DLQI, média (intervalo) 10,8 (1-24) 11,7 (5-24) 
IgE total, média geométrica UI/mL (intervalo) 2120 (46,8-34980) 1507 (14,2-44160) 
IgE para Der p 1, média, ISU-E* (intervalo) 37,9 (0-106,1) 29,3 (0-101,8) 
IgE para Der p 2, média, ISU-E* (intervalo) 44,9 (0-131,5) 48 (0-147,7) 
Comorbidades   

Rinite (%) 29 (82,9%) 25 (80,6%) 
Asma (%) 17 (48,6%) 13 (41,9%) 
Conjuntivite alérgica (%) 7 (20%) 4 (12,9%) 
Alergia alimentar (%) 1 (2.9%) 4 (12,9%) 
Urticária (%) 0 1 (3,2%) 
Dermatite de contato (%) 12 (34,3%) 8 (25.8%) 
Hipersensibilidade a fármacos (%) 1 (2,9%) 2 (6,5%) 
Molusco contagioso (%) 0 1 (3,2%) 
Diabetes (%) 0 1 (3,2%) 

Imunossupressores orais#   
Ciclosporina    

Início (%) 3 (8,6%) 4 (12,9%) 
Aos 18 meses de tratamento (%) 3 (8,6%) 1 (3,2%) 

Metotrexato   
Início (%) 0 1 (3,2%) 
Aos 18 meses de tratamento (%) 0 4 (12,9%) 

Corticoisteróide, uso crônico   
Início (%) 1 (2,9%) 0 
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Aos 18 meses de tratamento (%) 0 0 
Azatioprina   

Início (%) 0 0 
Aos 18 meses de tratamento (%) 0 1 (3,2%) 

Cursos curtos de corticosteroide oral aos 18 
meses de tratamento (%) ¶ 

3 (8,6%) 3 (9,7%) 

Terapia anti-IgE com omalizumabe (%) 0 2 (6,5%) 
Presença de S. aureus em swab de pele lesada    

Início (%) 12/35 (34,3%) 14/30 (46,7%) 
Após 18 meses de tratamento (%) 10/35 (28,6%) 13/31 (41,9%) 

Infecções de pele que necessitaram de 
antibioticoterapia 

  

Antibióticos orais (%) 16/35 (45,7%) 19/31 (61,3%) 
 36 episódios 33 episódios 
Antibióticos parenterais (%) 0 3/31 (9,7%) 
  3 episódios‡ 

 

* ISU-E: ISAC Standardized Units for IgE. Valores > 15 ISU-E são considerados muito altos, de acordo 

com fabricante. 

# Durante o período de estudo, a terapêutica com corticoides tópicos e/ou inibidores de calcineurina 

tópicos foi mantida em todos os pacientes, assim como o uso de hidratantes e emolientes. No decorrer do 

estudo, 14 pacientes (21,2%) utilizaram imunossupressores sistêmicos. Dez pacientes estavam utilizando 

estas medicações no início do estudo, desses, cinco pacientes mantiveram uso de imunossupressor 

(ciclosporina em 2 pacientes do grupo ITSL e 1 no grupo placebo; metotrexato em 2 pacientes no grupo 

placebo); um paciente modificou terapêutica de ciclosporina para metotrexato, e quatro pacientes 

descontinuaram uso de imunossupressor (ciclosporina um no grupo ITSL e 2 no grupo placebo, corticoide 

oral um paciente no grupo ITSL). Quatro pacientes iniciaram tratamento com imunossupressor 

(ciclosporina em um paciente do grupo ITSL, azatioprina em um paciente do grupo ITSL e metotrexato em 

dois pacientes do grupo placebo). Grupos eram muito pequenos para permitir análise estatística.  

¶ incluídos corticoides orais prescritos por médico de família ou por automedicação 

‡ incluindo um paciente que foi internado em hospital para realização de tratamento endovenoso. 

 

  



 

 

Figura 2  Perfil de sensibilização exibido em porcentagem de pacientes com IgE para alérgenos no ImmunoCAP-ISAC, no grupo placebo (acima) e no grupo ITSL (abaixo). A 
frequência mais alta de sensibilização foi aos alérgenos de ácaro em ambos os grupos. 
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Tabela 2 Perfil de sensibilização determinado pelo Immunosorbent Allergen Chip (ISAC) dos pacientes com dermatite atópica que receberam 
placebo ou imunoterapia sublingual com extrato de ácaro (ITSL) por 18 meses 

Fonte Alérgeno 

N° de 
pacientes 
com IgE 

detectável 
– grupo 
placebo 

Média ISU  

(intervalo) 

N° de 
pacientes 
com IgE 

detectável 
– grupo 

ITSL 

Média ISU  

(intervalo) 

Perene 

Ácaros Der p 1 26 42,2 (0,37-101,7) 25 52,9 (4,67-106,1) 

Der p 2 24 61,7 (0,73-147,7) 28 56,2 (0,55-131,53) 

Der p 10 11 38,8 (0,4-138,4) 16 37,2 (0,44-142,88) 

Der f 1 25 47,6 (1,97-127,5) 26 40,8 (0,43-120,94) 

Der f 2 24 49,6 (0,42-129,01) 26 44,7 (7,66-110,67) 

Blo t 5 17 0,3 (0,38-52,89) 14 15,8 (0,48-76,44) 

Lep d 2 9 27,2 (0,73-85,45) 11 6,9 (0,4 -26,55) 

Barata Bla g 1 0  1 19,89 

Bla g 2 1 0,4 0  

Bla g 5 2 0,5 (0,49-0,57) 1 2,62 

Bla g 7 6 63,5 (12,1-120,3) 8 61,4 (7,04-140,16) 

Gato Fel d 1 13 11,5 (0,47-83,59) 10 14,2 (1,01-39,79) 

Fel d 2 1 7,49 1 0,4 
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Fel d 4 7 2,2 (0,36-5,38) 7 3,1 (0,7-3,75) 

Cachorro Can f 1 10 14,5 (0,44-62,57) 13 21,6 (0,49-135,71) 

Can f 2 3 11,5 (10,39-13,51) 4 28,9 (8,99-80,14) 

Can f 3 1 8,16 0  

Can f 5 7 37,6 (1,99-104,69) 11 23,5 (0,48-94,11) 

Cavalo Equ c 1 6 2,2 (1,51-4,46) 6 6,2 (0,76-19,25) 

Equ c 3 2 1,4 (1,05-1,73) 0  

Rato Mus m 1 1 0,37 3 0,6 (0,4-0,67) 

Fungo Alt a 1 0  1 91,06 

Alt a 6 1 0,35 2 1,7 (1,54-1,79) 

Asp f 1 1 0,43 0  

Asp f 3 0  3 2,5 (2,34-2,54) 

Asp f 6 2 24,2 (0,93-47,41) 1 13,48 

Cla h 8 0  1 0,55 

Latex Hev b 1 0  0  

Hev b 3 0  0  

Hev b 5 1 23,3 0  

Hev b 6,01 2 1,1 (0,83-1,41) 3 13,4 (0,35-39,15) 

Hev b 8 0  2 15,3 (0,35-30,17) 
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Gramas Cyn d 1 5 2,9 (0,4-5,34) 7 13,1 (0,55-69,88) 

Phl p 1 3 5,8 (0,37-11,62) 2 25,2 (2,43-48,05) 

Phl p 11 2 2,7 (2,11-3,24) 1 15,07 

Phl p 12 0  1 2,18 

Phl p 2 0  0  

Phl p 4 6 1,8 (0,4-7,45) 7 6,9 (0,62-23,23) 

Phl p 5 1 2,37 1 0,5 

Phl p 6 0  0  

Phl p 7 1 27,76 2 1,3 (0,81-1,7) 

Árvores Aln g 1 0  0  

Bet v 1 0  0  

Bet v 2 0  1 16,18 

Bet v 4 0  0  

Cor a 1,0101 0  0  

Cry j 1 2 3,3 (1,13-5,39) 7 3,8 (0,35-14,46) 

Cup a 1 2 4 (0,96-7,05) 6 5,8 (0,86-15,92) 

Ole e 1 0  0  

Pla a 1 0  1 1,47 

Pla a 2 4 2,9 (0,52-9,35) 8 4,1 (0,78-12,51) 
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Sazonal 

Pla a 3 0  3 4 (2,19-5,05) 

Ervas daninhas Amb a 1 0  0  

Art v 1 0  0  

Art v 3 0  2 0,9 (0,65-1,3) 

Che a 1 0  0  

Mer a 1 0  1 17,44 

Par j 2 1 2,11 2 1,3 (1,01-1,57) 

Pla l 1 0  1 0,97 

Sal k 1 0  2 0,9 (0,73-1,08) 

Insetos Api m 1 0  0  

Api m 4 0  1 0,53 

Pol d 5 2 0,7 (0,65-0,8) 1 0,38 

Ves v 5 3 1,2 (0,65-2,44) 2 0,5 (0,35-0,57) 

Parasitas Ani s 1 0  0  

Ani s 3 5 52,6 (11,94-
132,81) 5 49,5 (6,16-149,04) 

Alimentos 

Leite Bos d 4 0  1 2,15 

Bos d 5 0  0  

Bos d 6 1 2,11 2 0,9 (0,49-1,37) 
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Bos d 8 1 0,64 1 2,16 

Bos d 
Lactoferrin 0  1 0,49 

Ovo Gal d 1 1 11,46 3 2,1 (0,97-3,61) 

Gal d 2 1 0,8 1 0,79 

Gal d 3 2 0,6 (0,43-0,79) 0  

Gal d 5 2 0,41 (0,38-0,44) 1 1,97 

Peixe Gad c 1 2 10,5 (7,06-14,05) 0  

Camarão Pen m 1 7 64,4 (0,6-144,09) 7 68,5 (6,86-151,34) 

Pen m 2 9 16,3 (0,5-51,42) 12 12,3 (2,2-49,42) 

Pen m 4 0  3 0,4 (0,42-0,49) 

Castanhas/nozes Ana o 2 0  3 1,8 (0,86-3,02) 

Ber e 1 0  0  

Cor a 1,0101 0  0  

Cor a 8 0  3 1,3 (0,35-2,39) 

Cor a 9 0  2 0,9 (0,45-1,39) 

Jug r 1 0  0  

Jug r 2 2 0,6 (0,43-0,78) 5 3,2 (0,62-9,23) 

Jug r 3 0  3 2,7 (2,24-3,61) 
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Leguminosas Ara h 1 1 1,03 1 1,43 

Ara h 2 1 15,79 0  

Ara h 3 0  0  

Ara h 6 1 1,04 0  

Ara h 8 0  1 10,61 

Ara h 9 1 0,54 3 4,4 (0,98-10,8) 

Gly m 4 0  0  

Gly m 5 0  0  

Gly m 6 1 1,6 3 0,4 (0,42-0,51) 

Trigo Tri a 14 0  3 2,4 (0,35-4,12) 

Tri a 19,0101 0  1 2,14 

Tri a aATI 0  1 0,38 

Trigo sarraceno Fag e 2 0  1 0,57 

Frutas Act d 1 2 0,9 (0,84-1,03) 3 0,7 (0,36-1,05) 

Act d 2 0  1 3,82 

Act d 5 0  0  

Act d 8 0  0  

Mal d 1 0  0  

Pru p 1 0  0  
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  Pru p 3 2 0,6 (0,52-0,66) 4 3,5 (1,81-7,54) 

Vegetais Api g 1 0  0  

Oleaginosas Ses i 1 0  0  

Ole e 7 0  1 0,53 

Ole e 9 2 1,7 (0,38-3,03) 4 4 (0,47-6,41) 



 

EFICÁCIA DA ITSL EM PACIENTES COM DERMATITE ATÓPICA 

No início, a média de SCORAD era 46,9, variando entre 17 e 87. Após 18 meses, 74,2% 

e 58% dos pacientes no grupo ITSL e grupo placebo, respectivamente, atingiram o 

desfecho primário de queda maior ou igual a 15 pontos, entretanto esta diferença não 

foi significativa (RR 1,28, 95% IC 0,89-1,83). Quedas significativas do SCORAD inicial 

de 55,6% e 34,5% estavam presentes no grupo ITSL e grupo placebo, respectivamente, 

aos 18 meses, com diferença média de 20,4 (95% ICr 3,89-37,3) (Figura 3). O tamanho 

do efeito foi calculado de acordo a Cohen como d=0,59, considerado um tamanho médio 

de efeito. De mesmo modo, queda de O-SCORAD inicial foi 56,8% e 34,9% nos grupos 

ITSL e placebo, respectivamente, aos 18 meses, com diferença significante de 21,3 

(95% ICr 0,66-41,81, significância baseada em um 95% ICr excluindo zero) (Figura 4).  

 

Figura 3 Quedas no SCORAD no decorrer do tempo comparadas ao início, nos grupos ITSL e placebo. 
Após 18 meses de tratamento, a queda do SCORAD inicial foi de 55,6% no grupo ITSL e 34,5% no grupo 
placebo, com diferença média significativa de 20,4 (95% ICr 3,89-37, significância baseada em 95% IC 
excluindo o zero). 
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Figura 4 Queda O-SCORAD durante o tempo comparado ao início, nos grupos ITSL e placebo. Após 18 
meses de tratamento, a queda do iníco de O-SCORAD foi de 56,8% e 34,9% nos grupos ITSL e placebo, 
respectivamente, com diferença significativa de 21,3 (95% ICr 0,66-41,81, significância baseada em 95% 
IC excluindo o zero) 

 

Significativamente mais pacientes no grupo ITSL apresentaram IGA 0/1 aos 18 meses 

que aqueles no grupo placebo (14/35 ITSL e 5/31 placebo, RR 2,63%, 95% IC 1,09-

6,39) (Figura 5A). Mais pacientes no grupo ITSL atingiram IGA 0/1 e redução do valor 

inicial ≥ 2 pontos aos 18 meses quando comparado ao grupo placebo (6/35 ITSL e 1/31 

placebo), todavia, essa diferença não foi significativa (RR 2,14, 95% IC 0,34-13,69) 

(Figura 5B).  
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Figura 5 Proporção de pacientes que atingiram resposta no IGA aos 18 meses de tratamento. A) 
Significativamente mais pacientes no grupo ITSL atingiram IGA 0/1 aos 18 meses do que comparado ao 
placebo (RR 2,63, 95% IC 1,09-6,39). B) Mais pacientes no grupo ITSL atingiram IGA 0/1 mais a redução 
de dois ou mais pontos do valor inicial aos 18 meses de tratamento quando comparado ao placebo (6/35 
ITSL e 1/31 placebo), todavia essa diferença não foi significante (RR 2,14, 95% IC 0,34-13,69). 

 

A proporção de pacientes que atingiram queda ≥ 4 pontos no DLQI aos 18 meses foi de 

68,5% e 80,6% para os grupos ITSL e placebo, respectivamente (RR 0,87, 95% IC 0,65-

1,16, não significante). Mudanças não significativas foram encontradas nos escores 

EASI, DLQI, VAS e escala de prurido (Figuras 6,7 e 8).  
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Figura 6 Proporção de pacientes que atingiram respostas EASI-50 (A), EASI-75 (B) e EASI-90 (C) aos 18 
meses de tratamento. Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos ITSL 
e placebo. EASI-50 = melhora de no mínimo 50% no escore EASI em relação ao inicial. EASI-75 = melhora 
de no mínimo 75% no escore EASI em relação ao inicial. EASI-90 = melhora de no mínimo 90% no escore 
EASI em relação ao inicial. 
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Figura 7 Queda DLQI durante o tempo comparada ao início nos grupos ITSL e placebo. Não foram 
observadas diferenças significantes no DLQI entre os pacientes recebendo ITSL àqueles recebendo 
placebo. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Figura 8 Escala visual analógica de sintomas para prurido (0-10) (A); descamação (0-10) (B); e prejuízo do sono (0-10) (C); escala categórica de prurido (0, ausência; 1, leve; 
2, moderado; 3, prurido grave) (D) nos grupos ITSL e placebo. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos.   



 

EFEITOS ADVERSOS 

Os efeitos adversos estão descritos na tabela 3.  Os mais frequentes foram cefaleia e 

dor abdominal, presentes em ambos os grupos. Alguns dos efeitos adversos durante o 

tratamento com ITSL estão demonstrados na Figura 9. 

Tabela 3. Efeitos adversos relatados (MedDRA HLT or PT) 

 ITSL (n=35) Placebo (n=31) 
Cefaleia 15 (42,9%) 20 (64,5%) 

Dor abdominal 8 (22,9%) 6 (19,3%) 
Exacerbação dermatite 

atópica* 
 

1 (2,9%) 5 (16,1%) 

Apetite diminuído 1 (2,9%) 5 (16,1%) 
Intolerância ao gosto 

produto 
5 (14,2%) 0 

Thirst 
 

1 (2,9%) 4 (13%) 

Hiperidrose 1 (2,9%) 0 
Alopecia 

 
1 (2,9%) 0 

Afta 1 (2,9%) 0 
Tonturas 1 (2,9%) 2 (6,5%) 
Labirintite 

 
1 (2,9%) 0 

Dor abdominal alta 1 (2,9%) 3 (9,7%) 
Náuseas 2 (5,7%) 3 (9,7%) 
Vômito 

 
2 (5,7% 1 (3,2%) 

Parestesia de língua 1 (2,9%) 2 (6,5%) 
Dispneia 2 (5,7%) 1 (3,2%) 

Sonolência 0 2 (6,5%) 
Obstipação 

 
1 (2,9%) 1 (3,2%) 

Tosse 
 

1 (2,9%) 1 (3,2%) 

Dispepsia 0 1 (3,2%) 
Disgeusia 0 1 (3,2%) 

Perda ponderal 
 

0 1 (3,2%) 

Sibilo 0 1 (3,2%) 
Parestesia 0 1 (3,2%) 

Lacrimejamento 
 

0 1 (3,2%) 

Disúria 0 1 (3,2%) 
Convulsão 

 
0 1 (3,2%) 

Dermatite perioral  0 1 (3,2%) 
Kaposi - erupção 

variceliforme  
0 1 (3,2%) 
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Terror noturno 1 (2,9%) 0 
Edema de língua 1 (2,9%) 0 

Dor em extremidades 
inferiores 

1 (2,9%) 0 

 

*Exacerbação de dermatite atópica com menos de 48 horas após aplicação de 
imunoterapia  

 

 

 

Figura 9 Eventos adversos durante tratamento com ITSL. A) Mucosa oral normal antes da aplicação de 

ITSL no consultório. B) Edema local e enantema de mucosa sublingual cinco minutos após aplicação de 8 

gotas de concentração 1:10 v:v ITSL em participante de 17 anos, pré-tratamento com anti-histamínico nas 

doses subsequentes preveniu novas reações. C) Angioedema de lábio e periorbital, acompanhado de 

tosse e dispneia leve em menino de 13 anos, três horas após administração de ITSL em dose de 

manutenção, recebeu dose de anti-histamínico após uma hora do início dos sintomas e poucas horas 

após sintomas se resolveram sem necessidade de medicações adicionais, entretanto paciente foi 

excluído do estudo. A reprodução de fotografias foi autorizada pelos pacientes e seus responsáveis 

legais.  
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DISCUSSÃO 
 

Considerando a falta de estudos avaliando a ITSL no tratamento da DA, construímos 

um ensaio clínico randomizado duplo-cego placebo-controlado que investigou a eficácia 

da ITSL com extrato de ácaro da poeira domiciliar em pacientes com DA mantendo a 

terapêutica de base. Após 18 meses de tratamento, significativamente mais pacientes 

no grupo ITSL apresentaram IGA 0/1 (pele limpa ou quase limpa) e mostraram redução 

significante no SCORAD e O-SCORAD quando comparado ao placebo. Apesar de 

74,2% e 58% pacientes no grupo ITSL e placebo, respectivamente, atingirem o 

desfecho primário de redução ≥15 pontos no SCORAD, a diferença não foi significante, 

indicando um grande efeito placebo. Além disso, não foram encontradas diferenças 

significativas entre EASI, DLQI, VAS para sintomas ou escore de prurido entre os 

grupos. A ITSL foi bem tolerada, e não foram relatadas reações sistêmicas graves. Os 

efeitos adversos mais comuns foram cefaleia e dor abdominal reportada tanto no grupo 

ITSL quanto no grupo placebo.  

ITSL está estabelecida na prática clínica nos últimos 30 anos (53). Para alguns 

pacientes. principalmente crianças, pode oferecer algumas vantagens em relação a 

ITSC, incluindo a aplicação em casa, exceto a primeira dose, que deve ser administrada 

sob supervisão médica seguida por período de observação de 30 minutos, perfil de 

segurança favorável, menor risco de reações alérgicas sistêmicas graves e esquiva da 

fobia de agulhas (53,87). Atualmente, a ITSL pode ser administrada em duas 

formulações como tabletes (comprimidos ou congelados a seco) que dissolvem 

completamente sob a língua, ou gotas (88). Apenas os tabletes são aprovados pelo 

Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos (EUA) e o uso de gotas 

normalmente é feito de maneira off label com extratos de ITSC (88,89). Os tabletes são 

limitados a um único alérgeno, o que é considerada uma barreira da prescrição de ITSL 

por alguns alergistas (89). As gotas oferecem a possibilidade de tratar sensibilização a 
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vários alérgenos simultaneamente e a progredir concentrações, como feito nas ITSC. 

Não há orientação de período de indução nos produtos aprovados para ITSL na América 

do Norte e Europa. Pelos raros relatos de anafilaxia, nos EUA, durante a ITSL há 

orientação de prescrição de adrenalina auto-injetável juntamente com qualquer tablete 

(89). Neste estudo recrutamos pacientes com elevados níveis de IgE total e específica 

para ácaros de poeira domiciliar e que provavelmente eram expostos a grande 

concentração de alérgenos de ácaro em suas casas, baseado em observações prévias 

(90), o que poderia ser desencadeador de reações adversas e piora das lesões de pele 

com o tratamento. A utilização das gotas permitiu que houvesse flexibilidade para 

estabelecer uma fase de indução e progressão do tratamento conforme reações 

eventuais; isso deve ter contribuído para a segurança do tratamento.  

Nossos resultados levantaram um importante problema, qual seriam os melhores 

instrumentos para, de maneira objetiva, avaliar de forma objetiva a gravidade da doença 

em pacientes com DA. O SCORAD foi validado e é largamente utilizado como 

instrumento de desfecho relatado pelo clínico (55,57,91). A versão adaptada O-

SCORAD examina seis componentes objetivos do SCORAD (eritema, 

edema/induração, escoriação, liquenificação, exsudação/crostas e xerose) na superfície 

corporal, entretanto remove os componentes subjetivos reportados pelo paciente 

(prurido e prejuízo do sono) e adiciona dez pontos para as lesões desfigurantes ou 

limitantes (18,55). Todavia, EASI é preferido em relação ao O-SCORAD porque a 

graduação da gravidade da doença é baseada na avaliação média de cada região ao 

invés da seleção da lesão mais representativa, e atribui maior peso a extensão da 

doença. EASI não considera exsudação/crostas e xerose, que podem ser componentes 

relevantes na gravidade da doença. Mesmo que nossos resultados não mostrem 

diferenças significativas no EASI, a diminuição dos valores de SCORAD após 18 meses 

de tratamento com ITSL comparado ao placebo sugere eficácia clínica desse tratamento 
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adjuvante. Além disso o número significante de IGA 0/1 reforça os resultados do 

SCORAD.  

Outro aspecto relevante é a mudança clínica minimamente relevante (MIC) no SCORAD 

e outras ferramentas utilizadas para avaliar a gravidade de DA. Neste estudo, uma 

queda absoluta de 15 pontos foi escolhida baseada na experiência clínica da equipe, 

considerando primariamente o SCORAD, que é utilizado no seguimento dos pacientes 

com DA moderada e grave em nosso serviço. Após o término de nosso estudo, 

Silverberg et al demonstraram que a MIC absoluta era variável de acordo com a 

gravidade da DA no início dos ensaios, e os intervalos de MIC foram definidos em 2,7-

15,8 para DA leve; 17,5-23,3 para DA moderada; e 22,3-29,2 para DA grave. (80) 

Anteriormente limiares inferiores de MIC para SCORAD e O-SCORAD, 8,7 e 8,2 

respectivamente, foram utilizados entre crianças e adultos com DA moderada a grave 

em ensaios clínicos randomizados (79). Nosso MIC estimado de queda de 15 pontos no 

SCORAD estava dentro do previsto pelos valores previamente associados a melhora 

clínica significante.  

Uma das forças de nosso estudo é o fato de que um mesmo investigador (SSL) avaliou 

todos os pacientes no decorrer do ensaio, permitindo cuidado personalizado, reforço 

das terapias tópicas e pronto reconhecimento de complicações, especialmente de 

infecções que necessitavam de antibioticoterapia sistêmica e problemas psicológicos. 

Esta característica diminuiu o viés investigador-dependente, tornando as avaliações dos 

escores clínicos mais robusta. Assim como em muitos estudos, o efeito placebo 

presente em nosso ensaio foi grande, reforçando a necessidade de elaboração de 

ensaios clínicos duplo-cego placebo-controlados para investigar a eficácia clínica da 

imunoterapia (57,63).  

Nosso estudo apresenta algumas limitações. A duração do tratamento pode não ter sido 

suficiente e maior eficácia poderia ser documentada após 18 meses de terapia (92). 
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Nossa dose de manutenção semanal dos alérgenos maiores Der p 1 e Der p 2 foi, 

aproximadamente, 0,9"g, mais baixa que nos estudos prévios, contudo, poucos estudos 

discriminaram os níveis de Der p 1 e Der p 2 nos extratos de Dpt usados em ITSL (92). 

É possível que resultados de determinação de dose em alergias respiratórias não sejam 

aplicáveis para DA. Mais de 80% e 40% dos nossos pacientes apresentavam rinite 

alérgica e asma, respectivamente, todavia a avaliação de efetividade da ITSL nas 

alergias respiratórias concomitantes ia além do escopo proposto neste estudo. Embora 

altas doses de ITSL poderiam potencialmente induzir benefício adicional, a dose 

escolhida foi consistente com custo acessível para o regime de tratamento de 

manutenção da ITSL entre pacientes brasileiros e suas famílias, e com a aderência ao 

tratamento, já que era administrada três vezes na semana, como já relatado (57). As 

diferenças iniciais de gravidade, idade e tratamentos poderia ser um problema na 

análise dos efeitos reais da ITSL, mas o pequeno tamanho de amostra para análise de 

subgrupos nos levou a escolher a avaliação dos grupos como um todo. Para minimizar 

esse efeito, optou-se pela randomização estratificada afim de balancear a distribuição 

dos pacientes de acordo com a idade (<12 e ≥12 anos) entre os grupos ITSL e placebo. 

Apesar de clinicamente heterogênea e compartilhar mecanismos imunológicos comuns 

e específicos entre adultos e crianças (93), um ponto marcante é a eficácia do 

tratamento com dupilumabe, que atua na resposta tipo 2, tanto em crianças como em 

adultos com dermatite atópica moderada e grave (35,37,38,86). Portanto, agregar 

crianças e adultos, como feito neste estudo, seria adequado. Os benefícios da 

imunoterapia estão estabelecidos nos pacientes com doenças IgE mediadas, e o 

mecanismo envolve o aumento do número e atividade das células T regulatórias e 

redução das respostas tipo 2. Além disso muitos de nossos pacientes apresentavam 

sensibilização a outros aeroalérgenos além dos ácaros de poeira domiciliar, incluindo 

os derivados de gato, cachorro, e, em menor proporção, polens e fungos, os quais não 
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foram incluídos na preparação dos extratos já que o estudo era cego. Não é claro se a 

mistura de alérgenos melhoraria a eficácia da ITSL (92,94).  

A taxa de drop out (27%) em nosso estudo é alta, mas é consistente com o que foi 

reportado nos estudos prévios com imunoterapia alérgeno especiífca em pacientes com 

DA (57,59,63,91,95). Analisando a nossa taxa de drop out detalhadamente, após 

recrutamento seis pacientes preencheram os critérios de exclusão e quatro retiraram 

consentimento, e 15 pacientes perderam seguimento. Entre esses as principais razões 

para interrupção da participação no estudo foram impossibilidade de arcar com as 

despesas para frequentar as visitas (não havia verba para reembolso disponível em 

nosso orçamento), mudança de endereço para áreas distantes, incompatibilidade de 

horários para as consultas e impossibilidade de faltas ao trabalho. Ao todo, 17/25 (68%) 

dos pacientes terminaram sua participação no estudo nos primeiros seis meses, assim 

como observado por Qin et al (59). Por fim, apesar da melhora clínica, não observamos 

impacto significante na qualidade de vida entre os pacientes que receberam ITSL em 

relação ao placebo, entretanto, DLQI não é ferramenta específica para DA e parte do 

estudo foi conduzida durante a pandemia de covid-19, o que pode ter afetado a 

qualidade de vida. 
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CONCLUSÃO 
 

Nosso estudo mostrou que o tratamento com imunoterapia sublingual com extrato de 

ácaro da poeira domiciliar, após 18 meses, resultou em melhora clínica dos pacientes 

alérgicos e com DA, comprovada pelas quedas do SCORAD e O-SCORAD iniciais e 

pelo alcance de IGA 0/1 no grupo tratamento. Apesar de ambos os grupos terem 

atingido o desfecho primário proposto, a diferença entre eles não foi significativa o que 

indica a interferência de grande efeito placebo. Os demais escores avaliados não 

tiveram variação significativa entre os grupos.  

Nossos resultados indicam a necessidade de mais estudos para investigar o tempo de 

duração adequado assim como dose para o alcance de eficácia sustentada a longo 

prazo nesses pacientes. Por esse motivo, propusemos dois estudos de continuidade a 

este, o primeiro é a avaliação laboratorial dos soros pré e pós imunoterapia de nossos 

pacientes, com dosagens de IgE específicas para Der p 1, Der p 2, Der p 10, IgG4 

específicas para Der p 1, Der p 2, Der p 10 e IgE para exotoxinas de S. aureus. O 

segundo é a extensão aberta de nosso estudo em que os pacientes, que previamente 

utilizaram placebo iniciaram tratamento com ITSL e a manterão por 18 meses e o grupo 

que utilizava ITSL manterá o tratamento até completar três anos. Neste período, 

manterão avaliações clínicas trimestrais utilizando as escalas já aplicadas em nosso 

estudo.  
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ANEXO II – EASI 
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ANEXO III – DLQI 
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ANEXO IV – ESCALA ANALÓGICA SUBJETIVA DE SINTOMAS (VAS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICES  
APÊNDICE I – FLOW CHART DA DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES DO PROTOCOLO 

 



 

APÊNDICE II - ESQUEMA DE CONCENTRAÇÕES MENSAIS E DOSES SEMANAIS 
 

 Diluição do extrato de ácaros 

1º mês (1 e 2°semanas) 1:1.000.000 v:v 

1º mês (3 e 4° semanas) 1:100.000 v:v 

2º mês (1 e 2° semanas) 1:10.000 v:v 

2º mês (3 e 4° semanas) 1:1000 v:v 

3º mês (1 e 2° semanas) 1:100 v:v 

3° mês (3 e 4° semanas) 1:10 v:v 

4-18°mês 1:10 v.v 

 

 

 segunda-feira quarta-feira sexta-feira 

1ª semana 1 gota 2 gotas 4 gotas 

2ª semana 6 gotas 8 gotas 8 gotas 

* Após 3º mês apenas utilizavam 8 gotas 
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APÊNDICE III – QUANTIFICAÇÃO DE ALÉRGENOS PARA CADA DILUIÇÃO DE 
IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL  
 

DILUIÇÕES GOTAS PROTEÍNA (Der p 1+Der p  2) µg Der p1 µg Der p 2 µg 

1:1000000 1 0,00000038 0,00000033 0,00000004 

2 0,0000007 0,00000066 0,00000008 

4 0,000001 0,00000132 0,00000016 

6 0,000002 0,00000198 0,00000024 

8 0,000003 0,00000264 0,00000032 

1:100000 1 0,0000038 0,0000033 0,0000004 

2 0,000007 0,0000066 0,0000008 

4 0,00001 0,0000132 0,0000016 

6 0,00002 0,0000198 0,0000024 

8 0,00003 0,0000264 0,0000032 

1:10000 1 0,000038 0,000033 0,000004 

2 0,00007 0,000066 0,000008 

4 0,00015 0,000132 0,000016 

6 0,00022 0,000198 0,000024 

8 0,00030 0,000264 0,000032 

1:1000 1 0,00038 0,00033 0,00004 

2 0,0007 0,00066 0,00008 

4 0,0015 0,00132 0,00016 

6 0,0022 0,00198 0,00024 

8 0,0030 0,00264 0,00032 

1:100 1 0,0038 0,0033 0,0004 

2 0,007 0,0066 0,0008 

4 0,01 0,0132 0,0016 

6 0,02 0,0198 0,0024 

8 0,03 0,0264 0,0032 

1:10 1 0,038 0,033 0,004 

2 0,076 0,066 0,008 

4 0,152 0,132 0,016 

6 0,228 0,198 0,024 

8 0,304 0,264 0,032 

 

 



 80 

APÊNDICE IV – FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS DA PRIMEIRA 
AVALIAÇÃO  
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APÊNDICE V – FORMULÁRIO DE CONTROLE DE DISPENSAÇÃO  

 


