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Resumo 
 

 



Lorenzini D. Sensibilização de doentes com dermatite atópica ao 

Aleuroglyphus ovatus avaliada através do teste epicutâneo [dissertação]. 

São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 99 p. 

 

INTRODUÇÃO: A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica da 

pele que possui alta prevalência e etiopatogenia multifatorial. Os ácaros são 

alguns dos desencadeadores das crises desta enfermidade. OBJETIVO: 

avaliar a freqüência de positividade ao teste de contato, utilizando extratos 

do ácaro Aleuroglyphus ovatus em doentes com dermatite atópica, 

comparando-a à dos doentes portadores de alergia respiratória e à dos 

indivíduos sem atopia. MÉTODOS: Cento e vinte e quatro indivíduos (48 

doentes com dermatite atópica, 47 com alergia respiratória e 29 sem atopia) 

foram avaliados através do teste de contato contendo extrato de 

Aleuroglyphus ovatus nas concentrações de 0,1 %, 0,5%, 1,0%, 1,5%, 2,0%. 

O teste de puntura com leitura imediata (“prick test”) e a dosagem da IgE 

sérica também foram avaliados. RESULTADOS: seis doentes com dermatite 

atópica, 4 com alergia respiratória e 1 indivíduo sem atopia responderam 

positivamente ao teste de contato alérgico com Aleuroglyphus ovatus. Não 

houve diferença estatística significativa entre os grupos estudados. 

CONCLUSÃO: O Aleuroglyphus ovatus possui papel relativo na elicitação 

das crises de dermatite atópica, podendo o teste de contato alérgico com 

Aleuroglyphus ovatus ser usado em caso de dúvida no diagnóstico etiológico. 

 

Descritores: 1. DERMATITE ATÓPICA  2. TESTES CUTÂNEOS. 3. 

ÁCAROS 4.  ACARIDAE  
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Lorenzini D. Sensitization of patients with atopic dermatitis evaluated through 

Aleuroglyphus ovatus extract atopy patch test [dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2006. 99 p. 

 

INTRODUCTION: Atopic dermatitis is a chronic, inflammatory disease of the 

skin with high prevalence and complex etiopathogenesis. Mites are known to 

cause flares of this disease. OBJECTIVE: Evaluation of the epicutaneous 

test response with Aleuroglyphus ovatus antigen in patients with atopic 

dermatitis. METHODS: One hundred and twenty four subjects were patch 

tested with Aleuroglyphus ovatus antigen in concentrations of 0.1 %, 0.5%, 

1.0%, 1.5%, 2.0%. Forty eight patients with atopic dermatitis, 47 with 

respiratory allergy and 29 healthy subjects were studied. Prick test and total 

serum IgE were also evaluated. RESULTS: six patients with atopic dermatitis, 

4 with respiratory allergy and 1 healthy subject had positive responses to 

Aleuroglyphus ovatus atopy patch test. No statistical differences among the 

studied groups were found. CONCLUSION: This mite must have a relative 

role in the atopic dermatitis flares and Aleuroglyphus ovatus atopy patch test 

should be reserved for etiopathogenic uncertainties cases. 

 

Descriptors : 1. ATOPIC DERMATITIS 2. SKIN TESTS 3. MITES 

4.ACARIDAE 
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A Dermatite Atópica (DA) é uma doença cutânea inflamatória, 

freqüentemente associada à asma ou rinite alérgica. É uma afecção de 

curso crônico, com períodos de crise e de acalmia, e, geralmente, 

desenvolve-se no início da infância como resultado de uma complexa inter-

relação entre ambiente e fatores imunológicos e genéticos.1 

A prevalência da DA vem aumentando nos últimos anos, desde a 

Segunda Guerra Mundial, e hoje se estima que afete até 20% da população 

geral.2,3 A razão para esse rápido crescimento na prevalência é ainda 

desconhecida, contudo acredita-se que esteja relacionada a mudanças no 

meio ambiente.2,3 O uso de carpetes em apartamentos, por exemplo, 

aumenta a umidade e o acúmulo de poeira, e a redução dos espaços nas 

moradias diminui a circulação de ar e aumenta as condições para a 

proliferação de ácaros.4 

Os critérios de Hanifin e Rajka, que consideram a presença de sinais 

maiores e menores, vêm sendo utilizados desde 1980 para o diagnóstico da 

DA.5 Os locais mais freqüentemente acometidos na infância são a face e as 

áreas extensoras; já no adulto, as lesões costumam atingir áreas de flexão, 

como o pescoço, a região antecubital, a região poplítea e a face, 

preferencialmente a região periorbital6. A gravidade da doença pode ser 
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avaliada pela escala SCORAD6, que leva em conta presença, extensão e 

tipo das lesões (eritema, edema, exsudação, escoriação, liquenificação e 

xerose), bem como intensidade do prurido e da insônia. 

Muitos dos fatores etiopatogênicos da DA permanecem objeto de 

controvérsia. O Staphylococcus aureus é considerado fator desencadeante 

e/ou agravante da doença, podendo ser isolado da pele em 90 a 100% dos 

doentes com a doença, nos quais provoca síntese de IgE específica.7 A 

grande maioria dos pacientes com DA apresentam altos níveis de IgE total, 

estando parte dessa IgE dirigida contra ácaros do pó de casa.8 Demonstrou-

se que o contato com aeroalérgenos pode exacerbar a DA.9 Fungos intra e 

extradomiciliares também têm sido implicados na doença, bem como os que 

colonizam a pele, como a Candida albicans, Malassezia furfur e o 

Trichophyton spp.8 

Dentre os aeroalérgenos, encontram-se os ácaros, artrópodes de, 

aproximadamente, 0,5mm de comprimento, largamente estudados nas 

alergias respiratórias e comprovadamente desencadeadores de asma e 

rinite alérgica.10,11 Costuma-se dividi-los em ácaros da poeira domiciliar e 

ácaros de estocagem. Entre os ácaros, pode-se citar o Dermatophagoides 

pteronyssinus e o Dermatophagoides farinae, exemplos de ácaros da poeira 

domiciliar, extensamente estudados e avaliados na literatura científica 

mundial.12,13 Neste trabalho será estudado o ácaro Aleuroglyphus ovatus, 

ácaro de estocagem, poucas vezes relatado na literatura. 
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Nos últimos anos, houve um aumento no interesse quanto à 

alergenicidade dos ácaros de estocagem e existem evidências de que a 

sensibilização aos seus alérgenos não esteja limitada somente aos 

indivíduos com exposição ocupacional.14,15 Desde 1923 os ácaros de 

estocagem têm sido considerados causadores de reações alérgicas, como 

os casos de asma diagnosticados em operários italianos que trabalhavam 

com grãos.16 Van Hage-Hamsten (1985) relatou um número de condições 

associadas ao contato dérmico e respiratório com ácaros de estocagem.17 

O Aleuroglyphus ovatus (Ao) é um ácaro de estocagem com 

distribuição mundial e tem sido encontrado em farelo estocado, no trigo, em 

produtos de peixes secos, em ração de animais, massas e biscoitos, entre 

outros. Pode também ser encontrado em produtos não-estocados, como a 

poeira domiciliar.18 Zakhvatkin (1941) e Hughes (1976) relataram sua 

distribuição pela Europa, antiga URSS, Turquia, Japão, Canadá e Estados 

Unidos, onde se constituem verdadeiras pestes de produtos estocados e 

contaminam uma extensa quantidade de grãos. Grãos, especialmente ricos 

em proteínas e gordura, são freqüentemente contaminados por esse ácaro. 

Além dos produtos já citados, o A. ovatus também foi isolado da poeira em 

armazéns de estocagem de grãos, em toca de roedores, galinheiros e 

estábulos.19, 20 Silton et al (1991) e Puerta et al (1993) reconheceram que 

esse ácaro é um irritante cutâneo e está associado com alergias 

respiratórias em humanos.18, 21 Geary et al (2000) relataram, na Austrália, 

um caso de dermatite de contato pelo Ao em um técnico que manipulou 

grãos com esse ácaro.22 
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A DA pode ser agravada após contato com alérgenos do ambiente, 

porém é ainda incerto o mecanismo pelo qual isso ocorre. Acredita-se que a 

inalação seja o evento inicial, apesar dos poucos estudos. Outro caminho do 

agravamento da DA é o do contato direto com a pele, já comprovado devido 

à ocorrência de lesão eczematosa no local, após aplicação de teste de 

contato.23 Ocorreria uma ligação entre o antígeno e as células Langerhans, 

presentes na epiderme, que o processariam para, depois, ligar-se ao 

complexo de histocompatibilidade classe II (MHCII), presente na superfície 

dessas células.24 Esse complexo é apresentado ao linfócito T, que se 

diferenciará em linfócitos Th2 liberando IL-5, IL-13 e IL-4. Esta última 

estimulará a liberação de linfócitos B, que irão produzir IgE, enquanto a IL-5 

induzirá a produção de eosinófilos. Na cronificação da doença, ocorre a 

liberação, por parte dos queratinócitos, de IL-12, que produzirá INF-γ, 

invertendo o padrão de citocinas, com predomínio das secretadas pelos 

linfócitos Th1.24  

Testes de contato com proteínas de alérgenos podem induzir uma 

hipersensibilidade retardada no local (reação tipo IV), particularmente em 

pacientes com DA.22, 25 Existem vários trabalhos com teste de contato com 

aeroalérgenos, como ácaros, pólen e pêlo de animais, o Teste de Contato 

Alérgico (TCA), com resultados positivos.25, 26, 27, 28 
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O Objetivo principal desta pesquisa é avaliar a positividade do teste 

de contato ao ácaro Aleuroglyphus ovatus em doentes com dermatite 

atópica. 

Objetivos específicos:  

1- avaliar a distribuição de positividade ao TCA-Ao nos doentes com DA; 

2- avaliar a freqüência de positividade ao Ao nas populações de referência 

(indivíduos sem atopia e indivíduos com alergia respiratória); 

3- comparar essas freqüências. 
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3.1 HISTÓRICO  

 

A DA existe há séculos, havendo referências descritas em 

documentos do mundo antigo. O primeiro caso registrado em documentos 

corresponde ao do faraó Menés de Mênfis, em 2900 AC, que sofria de DA e 

morreu de anafilaxia, provavelmente após a picada de um inseto. Suetônio, 

historiador romano, descreveu sinais e sintomas de DA no imperador César 

Augusto (63 a 14 AC).29 

No ano de 1923, a palavra atopia foi utilizada para descrever a tríade 

dermatite atópica, asma brônquica e rinite alérgica.30 Deriva da palavra 

grega atopos, que significa estranho, incomum.31 

Antigamente, numerosos nomes vinham sendo usados para designar 

o que se acredita hoje ser DA.32 Em 1892, Besnier foi o primeiro a descrever 

a associação entre DA, rinite alérgica e asma.33 

Nos anos 30, Hill and Sulzberger classificaram a doença em três 

estágios evolutivos: lactente (até 2 anos); infância (de 2 a 12 anos); 

adolescente e adulto (acima de 12 anos).34 Sulzberger e Wise propuseram 

chamar a doença de dermatite atópica.35 
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3.2   DIAGNÓSTICO 

 

Em 1980, Hanifin e Rajka publicaram critérios diagnósticos para a DA, 

que foram aceitos universalmente como padrão para o diagnóstico dessa 

entidade clínica. Esses critérios são baseados nas principais características 

clínicas da doença e constituídos por critérios maiores e menores.5 

Em 1994, o United Kingdom Working Party refinou os critérios de 

Hanifin e Rajka, transformando-os em critérios mais concisos e em 

instrumentos válidos para estudos epidemiológicos.36, 37, 38
  

 

 

3.3   EPIDEMIOLOGIA 

 

Estudos epidemiológicos de populações com DA devem sempre levar 

em conta as possíveis variações de resultados baseadas nos critérios 

utilizados pelos pesquisadores. Apesar dessas limitações, vários estudos 

recentes apontam para um aumento da prevalência da doença.39 

Estudos atuais estimam uma prevalência de, aproximadamente, 10 a 

20% em crianças em idade escolar nos Estados Unidos e Europa,2,3 um 

grande aumento quando se compara com os 5% reportados nos anos de 

1950.40
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Enquanto a história familiar (especialmente materna) é dita como um 

grande fator de risco para desenvolver atopia, muitos especulam que fatores 

ambientais são responsáveis pelo aumento da prevalência da DA.41 Esta é 

maior em países desenvolvidos e áreas urbanas; apesar de as razões serem 

incertas, existe uma correlação entre a classe social mais elevada e o 

aumento de casos de DA.42
 É mais comum em famílias menores e mais ricas, 

com prevalência aumentada em migrantes, demonstrando uma forte ligação 

a fatores ambientais que expressariam a doença.43 

A DA ocorre mais freqüentemente em mulheres, na razão de 1,5:1;44 

a maioria dos casos, pelo menos 60%, iniciam-se no primeiro ano de vida,45 

e não existe diferença racial na prevalência da doença.42 

Aproximadamente 60% dos pacientes ficam livres da doença após a 

idade escolar ou adolescência, entretanto 40% sofrerão recaídas durante 

toda a vida.46 

 

 

3.4   GRAVIDADE DA DOENÇA 

 

Em 1989, Rajka e Langeland propuseram uma graduação para DA, 

com o objetivo de facilitar os estudos sobre a doença. Escalonaram a 

doença em leve, moderada e grave, baseando-se na extensão, na 

intensidade das lesões e no curso da doença.47 
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Em 1993, a Força Tarefa Européia em Dermatite Atópica realizou um 

consenso para validação de uma nova escala de gravidade denominada 

SCORAD, que combina elementos clínicos com dados subjetivos.6  

 

 

3.5   ETIOPATOGENIA 

 

3.5.1   Genética 

A herança de atopia sempre foi reconhecida, porém sua transmissão 

ainda não foi definida. A maior incidência de DA em crianças é associada 

com a prevalência da doença atópica em seus pais; aproximadamente 27% 

das crianças sem pais atópicos desenvolvem DA, contra 38% e 50%, 

respectivamente, de crianças com um ou ambos os pais afetados.48 A 

hereditariedade é comprovada com a alta concordância em gêmeos 

idênticos.42 

Lee et al. (2000) estudaram o cromossomo 3q21, sugerindo possíveis 

genes para CD80 e CD86, moléculas co-estimuladoras na ativação do 

linfócito T .49  

Cookson (2001) identificou nos cromossomos 1q21 e 17q25 pacientes 

com DA sem asma, sugerindo que DA sem asma pode representar um 

subtipo genético diferente.50  
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3.5.2   Alterações Imunológicas 

 

A.   Anormalidades do Sangue Periférico 

Diversas anormalidades do sangue periférico têm sido notadas em 

doentes com DA as quais refletem algumas mudanças celulares e 

bioquímicas observadas na pele atópica. Essas anormalidades incluem 

aumento dos níveis de IgE sérica, eosinofilia e ativação crônica de 

macrófagos.24 O aumento dos níveis séricos da proteína catiônica do 

eosinófilo e selectina-E solúvel correlacionam-se com a atividade da 

doença.51 Esses achados relacionam-se à expressão aumentada das 

citocinas de padrão Th2 (Interleucinas [IL] 4, 5 e 13) e à redução das 

citocinas do padrão Th1 (interferon gama). Eles são importantes uma vez 

que IL-4, IL-5 e IL-13 promovem a produção de IgE a partir dos linfócitos B. 

Essas citocinas, juntamente com o fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α) e 

com a IL-1, induzem a expressão da molécula de adesão celular vascular 

(VCAM-1) pelas células endoteliais, facilitando a migração de linfócitos e 

eosinófilos para os sítios de inflamação. Isoladamente, a IL-4 está envolvida 

na diferenciação e no desenvolvimento dos linfócitos Th2, e a IL-5, na 

diferenciação, recrutamento e sobrevivência dos eosinófilos. Os linfócitos B, 

na DA, apresentam um aumento da expressão da molécula CD23 (receptor 

de IgE de baixa afinidade) e da molécula co-estimulatória CD86, que agem 

como moduladores da produção de IgE. 24, 52, 53 
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B. Alterações nas lesões cutâneas de DA 

 

1.  Padrão bifásico da expressão de citocinas na DA 

O padrão da expressão local da citocina exerce um importante papel 

na modulação da inflamação tissular, e na DA esse padrão depende da 

duração da lesão de pele. A expressão da IL-4, IL-5, IL-13 e IFN-γ em 

amostras de biópsias de pele em áreas não-acometidas por lesões, em 

áreas com lesões agudas e em áreas com lesões crônicas foi investigada 

por hibridização in situ.54 A pele não-acometida de doentes com DA possui 

significativamente mais células expressando IL-4 e IL-13 que a pele normal, 

mas sem aumento da expressão de IL-5 ou INF-γ. Lesões agudas possuem 

significativamente mais células positivas para IL-4, IL-5, IL-13 (citocinas 

padrão Th2) que a pele normal ou peles não-acometidas, porém sem 

expressão significativa de INF-γ. Em lesões crônicas, o padrão 

predominante é de IL-12 e INF-γ, citocinas de padrão Th1.54, 55 O padrão de 

citocinas presentes no momento da exposição antigênica é um dos maiores 

determinantes que conduz o direcionamento fenotípico Th1 ou Th2 de um 

linfócito T auxiliar (Th). As células Th1 são estimuladas pela IL-12, produzida 

por macrófagos e células dendríticas, enquanto a IL-4 estimula as células 

tipo Th2. A expressão do receptor de IL-12 é induzida por IL-12 e IFN-γ e 

inibida pela IL-4 que, por sua vez, inibe a produção de IFN-γ, desviando a 

resposta para o padrão Th1.24 
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2.  Células de Langerhans e macrófagos associados à IgE 

Células de Langerhans e macrófagos que se infiltram nas lesões de 

DA carregam IgE em suas superfícies. Essas células capturam e 

internalizam os alérgenos com maior facilidade, ativam linfócitos Th2 de 

memória e, também, migram para linfonodos, estimulando células T 

imaturas.24 

Os macrófagos possuem receptores de IgE de baixa afinidade, em 

contraste com os receptores das células de Langerhans, considerados de 

alta afinidade. Os alérgenos são capazes de agir através de um mecanismo 

dependente de macrófagos ligados à IgE, estimulando a secreção de 

leucotrienos, fator de agregação plaquetária, IL-1 e TNF. Além disso, 

doentes com DA produzem anticorpos anti-IgE, que vão contribuir para a 

perpetuação da resposta inflamatória.24 Células de Langerhans possuidoras 

de IgE, presentes nas lesões de pele da DA, são capazes de apresentar 

alérgenos de ácaros da poeira domiciliar às células T. 56 

  

3.  Eosinófilos 

Os eosinófilos estão aumentados no sangue periférico de doentes 

com DA. Reações de fase tardia mediadas por IgE com infiltrado eosinofílico 

e neutrofílico são observadas, especialmente em testes cutâneos. Lesões 

crônicas de DA apresentam depósitos de proteínas granulares que incluem a 

MBP, a ECP, a EDN e a peroxidase eosinofílica. Essas proteínas parecem 
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propagar o processo inflamatório alérgico e a modulação da resposta imune; 

níveis aumentados podem estar associados com a atividade da doença.24 

Os eosinófilos produzem também um fator quimiotático de linfócitos 

(IL-16) e CCL5 (RANTES), um fator de atração de linfócitos e de eosinófilos, 

e CCL11 (eotaxina), um fator quimiotático exclusivo de eosinófilos.53 

 

4.  Mastócitos e Basófilos 

O número de mastócitos é maior em lesões crônicas e liquenificadas 

de DA, porém o que isso significa permanece incerto. Ambos os mastócitos 

e basófilos produzem mediadores inflamatórios, tais como leucotrienos, 

prostaglandinas, proteases e fator ativador de plaquetas. São fontes de TNF-

α, que, por sua vez, induz a regulação positiva para moléculas de adesão 

celular, como E-selectina, VCAM-1 e ICAM-1, que recrutam células 

mononucleares e eosinófilos para o local da inflamação. Ambos produzem 

ainda, quando ativados, IL-4 e IL-13, citocinas Th2 importantes.53 

 

5.  Queratinócitos 

Os queratinócitos contribuem ativamente para a patogênese da DA, 

primeiramente via produção de diversas citocinas e quimiocinas, que são 

liberadas como conseqüência da inflamação de base ou do trauma físico 

ocasionado pela coçadura. GM-CSF é expressa pelos queratinócitos na DA, 

e promove a sobrevivência, o recrutamento e a ativação das células 
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dendríticas, monócitos, células T e eosinófilos, perpetuando, assim, a 

inflamação.53 

Estudos recentes evidenciam a presença de quimiocinas CC nos 

queratinócitos da pele lesada na DA, as quais podem exercer um papel 

fundamental no recrutamento dos linfócitos CLA+ (antígeno linfocitário 

cutâneo) de memória. Destacam-se as quimiocinas CCL17 ("thymus and 

activation-regulated chemokine", TARC) e a CCL20 ("liver and activation-

regulated chemokine", LARC).53,57  

 

6.  Células endoteliais 

Células endoteliais de vênulas dérmicas, após ativação, participam 

vigorosamente do tráfego de células inflamatórias da circulação para a pele, 

através da expressão de moléculas de adesão e produção de quimiocinas 

(IL-8). As moléculas de adesão, presentes em ICAM-1, VCAM-1, E-selectina, 

são cruciais para a infiltração das células T de memória.53 

 

3.5.3  Neuropetídeos 

Os neuropeptídeos (NP) são compostos por um pequeno número de 

resíduos de aminoácidos e funcionam como neurotransmissores e 

neuromoduladores. Além da sua presença no sistema nervoso central, eles 

são distribuídos pelo sistema nervoso periférico, incluindo a pele. Na pele 

humana, os NP encontrados são o VIP (vasoactive intestinal peptide), o 

CGPR (calcitonin gene-related peptide) e a substância P (SP). O VIP e o 
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CGPR são encontrados ao redor de vasos e glândulas sudoríparas écrinas. 

Os nervos sensoriais cutâneos que liberam NP podem agir como 

moduladores das funções dos queratinócitos, células de Langerhans, 

mastócitos, células endoteliais e células imunológicas. Além disso, 

leucócitos mononucleares, mastócitos e eosinófilos são capazes de produzir 

precursores dos NP.53, 57  

Na DA, os níveis de VIP estão aumentados e os de SP estão 

reduzidos na pele lesada do atópico, e ainda uma aposição próxima das 

fibras nervosas com os mastócitos foi observada.53, 57 Teoricamente, os NP 

poderiam ter papel significante nas características da DA, tais como 

alterações vasculares, prurido, sintomas associados à sudorese e infiltração 

leucocitária.42, 57
  

 

3.5.4  Alterações da fosfodiesterase 

Monócitos de doentes de DA apresentam atividade aumentada da 

enzima fosfodiesterase-cAMP (cAMP-PDE) e, conseqüentemente, níveis 

reduzidos de cAMP (monofosfato de adenosina cíclica), em decorrência de 

uma hidrólise de cAMP aumentada. Isso leva a um desequilíbrio imune, 

caracterizado pelo aumento da síntese de IgE pelos LB e pela produção de 

IL-4 pelos LT. Também ocorre aumento de IL-10 e prostaglandina E2, o que 

leva à inibição da produção de IFN-. Inibidores da PDE atuam sobre os 

superantígenos, diminuindo sua atividade, e reduzem a expressão 

dependente de IL-12 dos receptores CLA+ dos linfócitos T. 24,53,57 
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3.5.5  Fatores Psicológicos 

O estresse psicológico foi demonstrado, nos anos 50, como causador 

de um rápido início da resposta clínica prurido/coçagem em doentes com DA. 

Neste estudo, a reparação da barreira cutânea estava diminuída em 

estudantes durante os exames finais, em comparação com estudantes em 

férias. Exacerbação de doenças de pele, como a DA, por estresse 

psicológico pode ser explicada pela perturbação na função de barreira da 

pele.58 

 

3.5.6  O papel dos ácaros na dermatite atópica 

Os ácaros pertencem à classe dos aracnídeos, e na subordem 

Acaridae encontram-se várias famílias de importância nos quadros alérgicos. 

O Dermatophagoides pteronyssinus (Dp), o Dermatophagoides farinae (Df), 

que são ácaros da poeira domiciliar (figura 1), são os mais estudados.59 

Dentre os ácaros de estocagem, a Blomia tropicalis (Bt) parece ser a de 

maior relevância na deflagração de alergias no nosso país.60 
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Figura 1 -  Ácaro da poeira domiciliar. Dermatophagoides farinae  
Fonte: Wharton, 1970 

 

Um dos mais importantes eventos na história das doenças alérgicas 

foi a descoberta por Voorhorst et al. (1967) de que ácaros da poeira eram 

uma enorme fonte de alérgenos presentes na poeira domiciliar.61  

Os ácaros da poeira doméstica são encontrados em camas, carpetes 

e mobílias, entre outros. Os principais critérios que definem se os ácaros 

podem viver em um determinado ambiente são umidade, temperatura e 

disponibilidade de alimento.62  

Recentemente, houve um aumento de interesse na alergenicidade 

dos ácaros de estocagem. Existem evidências de que a sensibilização aos 

seus alérgenos não está limitada a indivíduos com exposição ocupacional, 

como pensado anteriormente.14,15  Várias espécies de ácaros de estocagem 

foram identificadas em grãos estocados, na farinha e também em amostras 

da poeira domiciliar, apesar de não pertencerem à família predominante 
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nesse meio ambiente, a família Pyroglyphidae, cujas espécies (Dp e Df) são 

as maiores fontes de alérgenos da poeira domiciliar.61 Vários estudos têm 

demonstrado que os ácaros de estocagem são fontes de alérgenos 

sensibilizantes em fazendas.17 Sensibilização aos ácaros de estocagem foi 

confirmada em indivíduos com asma e/ou rinite alérgica que vivem em 

comunidades agrárias, por “prick test”(SPT), RAST e testes de provocação 

nasal e brônquica.17 

A primeira descrição da presença de ácaros na poeira domiciliar, no 

Brasil, foi a do Dp, feita por Amaral (1967 e 1968) em São Paulo.63 Desde 

então, outros autores detectaram a presença de ácaros na poeira doméstica 

no Brasil;64,65,66 observaram também a prevalência de ácaros das famílias 

Glycyphagidae (Bt) e Acaridae nessa poeira.67,68  

Baggio e Ambrózio (1992) observaram na poeira domiciliar 51,85% de 

Bt, 36,05% de Dp e 12,1% de ácaros da família Acaridae, entre estes: Ao, 

Chortoglyphus arcuatus, Tyrophagus putrecientiae e Suidasia pontifícia.69  

O Ao (figura 2) é um ácaro da família Acaridae,70,71 que foi, 

inicialmente, classificado como ácaro de estocagem, isolado em silos de 

farelo, trigo e ração de galinha com larga distribuição mundial,72,73,74 tendo 

sido descrito como agente sensibilizante de doença ocupacional de 

fazendeiros.17,73,75 
     

Posteriormente detectado na poeira doméstica,69,76 passou a ser 

citado como alérgeno sensibilizante também em populações urbanas.12 

Poucos são os estudos destinados à freqüência da sensibilização ao Ao, 
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sendo que os trabalhos publicados, em sua maioria, não o tiveram como 

enfoque principal da pesquisa.18,77,78
 

 

Figura 2 -  Aleuroglyphus ovatus, a: fêmea; b: macho  
 Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

 

 

3.5.7  Teste de Contato Alérgico 

O TCA tem atraído muito interesse nos últimos anos como um modelo 

para o estudo da fisiopatogenia da DA e como um teste complementar para 

o diagnóstico de proteínas alergênicas causadoras ou mantenedoras da 

doença, tanto por contato com aeroalérgenos como por alimentos.79
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O nome TCA foi criado por Ring et al. (1989)80 para descrever um 

teste epicutâneo com alérgenos capazes de deflagrar sensibilização 

mediada por IgE e avaliar essas reações cutâneas eczematosas.23 É 

postulado que ativação da IgE associada a células T alérgeno-específicas 

por aeroalérgenos, possivelmente via ativação de células de Langerhans, 

pode levar à elicitação de reações cutâneas eczematosas no TCA.23 Desde 

então, essa reação tem sido usada em diversos estudos científicos. 23,81,82  

Os aeroalérgenos mais comuns utilizados no TCA são os ácaros da 

poeira doméstica (Dp, Df), do pêlo de animais (especialmente o gato) e do 

pólen de grama. Outros aeroalérgenos usados são os de árvores, pólen, 

mofo e baratas.81 

Darsow et al. (1999), em um estudo recente, reportaram seus 

achados em 253 pessoas adultas com DA, em 7 centros de estudo na 

Alemanha.82
 Eles foram testados com o TCA, com diferentes aeroalérgenos 

diluídos em vaselina. Anamnese detalhada, “prick test” e RAST foram 

também realizados. Eles reportaram exacerbação do eczema prévio nesses 

doentes. Existia ainda concordância entre os resultados do TCA, “prick test”, 

RAST (ácaros domésticos, pêlo de gato e pólen de grama) e a história do 

paciente. 

Os desfechos dos estudos mostram uma variedade de resultados 

bastante relevante devido a diferenças em suas elaborações.23,25,81,82 A 

padronização do TCA ainda não foi alcançada.25,83,84 
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4.1   SELEÇÃO DE INDIVÍDUOS 

 

No período de março de 2005 a março de 2006, foram selecionados 

53 doentes de DA (segundo os critérios maiores e menores de Hanifin e 

Rajka, 1980),5 podendo ou não apresentar alergia respiratória, com idades 

entre 2 e 40 anos, de ambos os sexos, com a doença em remissão no 

momento do teste. Esses doentes fazem parte dos ambulatórios de Alergia 

do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo (HSPE) e de 

Dermatologia do Hospital das Clínicas de São Paulo (HC-FMUSP). Foram 

analisados também dois grupos, o primeiro abrangendo 50 pacientes com 

alergia respiratória, asma e rinite e um segundo, não-atópico, abrangendo 30 

indivíduos.  

Foram excluídos: 

-  doentes com quadro agudo de dermatite atópica, ou crise de asma 

brônquica e rinite alérgica; 

-  doentes impossibilitados de interromper o uso de anti-histamínicos; 

-  doentes que tiveram exposição solar nas últimas quatro semanas; 

-  doentes em uso de corticóides sistêmicos e tópicos nos locais onde 

seriam alocados o teste ou uso de outras drogas imunossupressoras; 
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-  doentes gestantes ou em amamentação; 

-  sinais ou sintomas de imunossupressão; 

-  doentes com doenças associadas graves; 

-  doentes que não tenham concordado em participar do projeto. 

 

 

4.2   AVALIAÇÃO DOS DOENTES  

 

Os doentes foram entrevistados e preencheram uma ficha com dados 

de sua história clínica (ANEXO A). Doentes com DA foram avaliados, quanto 

ao comprometimento cutâneo, utilizando-se a escala de gravidade de DA, o 

SCORAD6, ver no ANEXO B. 

Os doentes foram submetidos a exames laboratoriais gerais, 

realizados nos Laboratórios Centrais do Complexo HC-FMUSP e do HSPE. 

O grupo controle de pessoas saudáveis foi formado por indivíduos 

sem história pessoal de alergia, com exame de sensibilização imediata 

(“prick test”) negativo e IgE sérica em níveis normais. 
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4.2.1  Avaliação geral  

-  Dosagem de IgE sérica, realizada no Laboratório Central do HSPE, 

utilizando-se o método luminométrico (Immulite 2000, DPC, Los 

Angeles/EUA). Foram considerados normais os níveis até 100 UI/mL no 

soro.  

-  Hemograma completo para verificar a existência de eosinofilia periférica. 

Foram considerados normais níveis abaixo de 5,0%. 

-  PPF (protoparasitológico de fezes) 3 amostras. Foi considerada normal a 

negatividade nas 3 amostras. 

 

4.2.2 Culturas de Aleuroglyphus ovatus e preparação do extrato 

O ácaro Ao, preparado para os extratos alergênicos, foi fornecido pelo 

Laboratório de Imunoquímica da Escola de Medicina de Ponce, Porto Rico, 

Estados Unidos. Os extratos do ácaro foram feitos de colônias vivas in vitro, 

na fase máxima de seu crescimento, isto é, aos 28 dias. Previamente ao 

processo, as culturas vivas, mantidas em incubadoras (figura 3, a e b) à 

temperatura de 28ºC e umidade de 65%, foram observadas 

microscopicamente para verificar sua pureza, de acordo com Krantz.85 Um 

total de 0,1g de Ao foi agitado com 5mL de ácido lático a 80%, em uma 

placa de Petri com 8,5 cm de diâmetro. Os ácaros adultos foram 

identificados por microscópio ótico e transferidos para um recipiente de vidro; 

uma gota de solução de Hoyer foi adicionada, e o recipiente foi selado e 

colocado sobre superfície aquecida a 37º C por 24 horas. Após esse período, 



Métodos  
  
 

28

os recipientes foram colocados sob microscópio, com aumento de 40 vezes 

(Olympus, Japão), para a identificação dos ácaros. Após o exame 

microscópico, as culturas de Ao estavam livres de contaminação por 

qualquer outra espécie de ácaro. Os corpos dos ácaros sem contaminação 

do meio de cultura foram obtidos como descrito a seguir: culturas vivas 

contendo ácaros, partículas fecais e meios de cultura foram colocados sobre 

uma tela reticulada número 150, adaptada a um funil de 6 polegadas de 

diâmetro que, por sua vez, foi conectado a uma ampola cônica de 50mL. 

Esse conjunto foi exposto a uma lâmpada de 40watt por 4 horas (figura 4). 

Ácaros vivos tendem a fugir da luz através da tela reticulada. Dessa forma, 

no fundo da ampola foram encontrados apenas ácaros vivos. Os ácaros 

vivos que passaram foram alocados em um agitador de peneiras com 

malhas mais finas e, após 4 horas, aqueles que permaneceram entre as 

malhas foram considerados sem contaminação do meio de cultura. Um total 

de 0,5g desses ácaros foi examinado em estereoscópio SZ-STBL (Olympus, 

Japão), sendo detectado um grau de pureza de 99,5%. Os corpos de ácaros 

continham partículas fecais em seu interior. 
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Figura 3 -  Incubadora para manutenç
a: fechada, b: aberta. C
Universidade de Ponce, P

 

Figura 4 -  Aparato para purificação
contendo ácaros, partícul
sobre tela reticulada n
polegadas de diâmetro c
todo o conjunto é expos
Cortesia do Dr. Federico
Porto Rico, EUA 
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Os extratos de comida de peixe, utilizados nas culturas, foram 

preparados de um total de 100g de TetraFin (TetraWerke, Melle, Germany), 

moídos por um moedor de café Krup Type 203B, e o resultado foi secado e 

filtrado como descrito nas culturas de ácaros. 

O extrato alergênico de Ao foi produzido pelo laboratório FDA 

Allergenic a partir de cultura total de ácaros a 85% de corpo de ácaros. A 

extração foi efetuada em PBS fenicada conforme procedimentos internos da 

empresa. A purificação do extrato foi realizada por diálise e, posteriormente, 

por clarificação e esterilização em membrana 0,22µm. A dosagem de 

proteínas pelo método de Kjeldahl foi de 1mg N2/mL. A partir desses extratos 

foram preparadas as diluições para o “prick test”.  

As preparações para o teste de contato, nas concentrações de 0,1 a 

2,0%, em vaselina semi-sólida, foram feitas a partir da cultura total de Ao, na 

quantidade de 1,5 X 106  ácaros %. 

 

4.2.3  Teste cutâneo de hipersensibilidade imediata por puntura 

 Os doentes foram submetidos à avaliação de sensibilidade imediata 

por puntura, com extrato de Aleuroglyphus ovatus, ácaro objeto deste estudo, 

com extrato de alimento de peixes, que é substrato da cultura do Ao, e com 

extratos da bateria para inalantes, a saber: 

1- Dermatophagoides pteronyssinus; 

2-  Dermatophagoides farinae; 

3- Blomia tropicalis; 
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4-  pólen – gramíneas, tais como Dactylis, Festuca, Lolium, Phleum e Poa; 

5-  pêlo de cão; 

6-  fungos – mofo, tais como Aspergillus fumigatus, Penicillium notatum, 

Mucor mucedo e Rhizopus nigricans;  

7-  pêlo de gato; 

8-  penas de pato e galinha; 

9-  fungos do ar, tais como Alternaria alternata e Cladosporium herbarum; 

10-  ácaros de estocagem, tais como Tyrophagus putrescentiae, 

Lepidoglyphus destructor e Acarus siro; 

11-  Blatella germânica;  

12-  Lã. 

 

O teste por puntura foi realizado através da técnica de escarificação 

com puntor de plástico (ALKO do Brasil, Rio de Janeiro, Brasil), na porção 

volar do antebraço direito. 86  

Uma pequena gota de cada extrato foi colocada com um 

distanciamento de pelo menos 2 cm entre cada uma delas.87 Em seguida, 

um puntor de plástico foi introduzido através da gota na superfície 

epidérmica. O puntor foi delicadamente girado sobre ele mesmo em ambas 

as direções, facilitando a penetração do extrato, sendo retirado, em seguida, 

sem provocar sangramento. Para cada extrato foi utilizado um puntor de 

plástico para evitar a mistura entre os extratos, sendo descartado a seguir.  
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A leitura foi realizada após 20 minutos, considerando positivos os que 

atingiram, por média aritmética entre os diâmetros da pápula, 3,0mm ou 

mais. O controle positivo do teste foi realizado com histamina diluída em 

água destilada, na concentração de 10mg/mL, com o objetivo de descartar 

supressão da mesma pelo uso de medicações ou por doenças. O controle 

negativo, com solução salina, a fim de eliminar resultados falso- positivos, 

como dermografismo, por exemplo. 

 

4.2.4  Teste cutâneo de sensibilidade tardia – Patch Test  

O "patch test" foi realizado na porção superior da região dorsal dos 

doentes de cada grupo, com as concentrações a serem testadas, sendo 

estas alocadas em uma câmara especial de alumínio para Testes 

Epicutâneos, que proporciona completa oclusão com papel protetor que se 

pode retirar facilmente, chamada de Finn Chambers® (as câmaras Finn 

Chambers® são montadas em fita adesiva exclusiva Scanpor® da Alpharma 

AS, Norgesplaster Facility, Noruega). Seu diâmetro é de 8 mm, cobre uma 

área de 50 mm² e tem capacidade para 20 microlitros da substância em 

teste.  

Antes da aplicação, foi feita a limpeza da pele local com éter, com a 

posterior colocação da placa, pressionando cada câmara para garantir a 

oclusão total. Foram utilizadas as concentrações de 0,1%, 0,5%, 1,0%, 1,5% 

e 2,0%, diluídas em vaselina semi-sólida esterilizada. Vaselina pura foi 

utilizada como controle negativo. O controle da cultura (alimento de peixe) foi 
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preparado em vaselina semi-sólida, nas concentrações de 1% e 3%. Todos 

os cuidados foram tomados, e os doentes foram esclarecidos, a fim de evitar 

erros de avaliação. As reações foram graduadas conforme os critérios 

estabelecidos pelo Grupo Brasileiro de Estudos em Dermatite de Contato.88 

Após 48 horas, os doentes foram orientados a retornar para a primeira 

verificação. Foram considerados negativos os que não apresentaram 

qualquer reação, ou reação duvidosa, e positivos (1+) aqueles com reação 

causando eritema com induração, (2+) os com formação de pápula e (3+) os 

com formação de vesículas. O teste foi realizado 96 horas após o início do 

procedimento.  

      

 

4.3  ÉTICA 

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa - CAPPesq - da Diretoria Clínica do 

Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo, em sessão de 14.07.04, sob protocolo de Pesquisa n° 300/04 (Anexo 

C), e apresentado ao Departamento de Dermatologia, juntamente com o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo D). O mesmo projeto 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Assistência 

Médica ao Servidor Público Estadual. 
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4.4 ESTATÍSTICA 

 

Para realização da análise estatística, foi utilizado o programa EPI-

DATA versão 3.0; o banco de dados foi analisado através do programa 

ANALISYS.  O Software GraphPad Prism versão 3.00 foi utilizado para a 

realização dos testes não-paramétricos de Mann-Whitney, a fim de comparar 

dois grupos de dados. A correlação entre os dados foi estabelecida 

utilizando-se o teste de correlação não-paramétrico de Spearman. A 

diferença entre os grupos analisados foi considerada estatisticamente 

significativa quando o valor de P foi menor ou igual a 0,05.  
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5.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Foram estudados 133 doentes; destes, 8 foram excluídos do estudo. 

Dois do grupo de doentes com DA apresentaram positividade na vaselina e 

3, no extrato de comida de peixes. Um doente do grupo com alergia 

respiratória foi excluído por positividade na vaselina e 2, no extrato de 

comida de peixes. Um indivíduo do grupo dos saudáveis desistiu de realizar 

os exames. 

Cento e vinte e quatro doentes restaram nesta pesquisa, sendo 48 

(38,7%) com dermatite atópica, 47 (37,9%) com alergia respiratória e 29 

(23,4%) sem doença alérgica (controles). Observou-se a seguinte 

distribuição quanto ao sexo: 

Doentes com DA n = 48 

• Sexo feminino = 29 (60,4%) 

• Sexo masculino = 19 (39,6%) 

Doentes com AR n = 47 

• Sexo feminino = 21 (44,7%) 

• Sexo masculino = 26 (55,3%) 
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Indivíduos saudáveis (controles) n = 29 

• Sexo feminino = 18 (62,1%) 

• Sexo masculino = 11 (37,9%) 

Os doentes estudados foram primeiramente avaliados conforme 

distribuição etária, etnia, condição clínica e escala de gravidade da dermatite 

atópica (Tabelas 1-3 e Gráfico 1 ). A figura 5 mostra quadro leve de DA. A 

tabela 1 apresenta a distribuição etária dos indivíduos estudados. A média 

de idade encontrada no grupo DA foi de 10,97 (+ 8,03) anos, sendo que 50% 

dos pacientes tinham menos de 9 anos. No Grupo AR, a média foi de 14,87 

(+ 11,12) anos, sendo que 50% dos doentes tinham menos de 11 anos de 

idade. O Grupo de indivíduos sadios (controles) obteve média de 18,41  

(+ 13,58), anos com 50% dos seus integrantes com idade inferior a 20 anos. 

A distribuição étnica (Gráfico 1) foi homogênea nos grupos estudados, 

havendo predomínio (aproximadamente 40%) do grupo étnico branco. A 

tabela 2 demonstra a condição clínica do grupo de doentes com DA, bem 

como dos demais grupos deste estudo. Observa-se (Tabela 2) que, 

aproximadamente, 93% dos pacientes com DA apresentavam, em seus 

quadros clínicos, alergia respiratória associada. A maior parte dos doentes 

(91,6%) apresentava SCORAD leve ou moderado (Tabela 3). 
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Figura 5 -  Placa liquenificada de eczema atópico no cavo poplíteo 
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Tabela 1 -  Distribuição etária dos indivíduos com dermatite atópica, alergia repiratória e saudáveis estudados nos 
ambulatórios de Alergia do HSPE-SP FMO* e de Dermatologia do HC-FMUSP**, de março 2005 a março 2006 

 
Grupo com dermatite atópica Grupo com alergia respiratória Indivíduos saudáveis 

Idade 
Freqüencia Porcentagem Soma Freqüencia Porcentagem Soma Freqüência Porcentagem Soma 

2          4 8,3% 8,3% 2 4,3% 4,3% - - -
3 4 8,3% 16,7% 2 4,3% 8,5% 6 20,7% 20,7% 
4          2 4,2% 20,8% 2 4,3% 12,8% 2 6,9% 27,6%
5 2 4,2% 25,0% 1 2,1% 14,9% 3 10,3% 37,9% 
6          3 6,3% 31,3% 2 4,3% 19,1% - - -
7 2 4,2% 35,4% 4 8,5% 27,7% - - - 
8          3 6,3% 41,7% 1 2,1% 29,8% 1 4,0% 40,0%
9 6 12,5% 54,2% 2 4,3% 34,0% 1 4,0% 44,0% 
10          4 8,3% 62,5% 4 8,5% 42,6% - - -
11 3 6,3% 68,8% 4 8,5% 51,1% - - - 
12          4 8,3% 77,1% 2 4,3% 55,3% - - -
13 - - - 4 8,5% 63,8% - - - 
14          - - - 2 4,3% 68,1% - - -
15 1 2,1% 79,2% 1 2,1% 70,2% - - - 
16          1 2,1% 81,3% 1 2,1% 72,3% - - -
17 - - - 2 4,3% 76,6% - - - 
18          - - - - - - - - -
19 2 4,2% 85,4% 2 4,3% 80,9% 1 3,4% 48,3% 
20          1 2,1% 87,5% - - - - - -
21 - - - - - - - - - 

continua
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Grupo com dermatite atópica Grupo com alergia respiratória Indivíduos saudáveis 

Idade 
Freqüencia Porcentagem Soma Freqüencia Porcentagem Soma Freqüência Porcentagem Soma 

22          1 2,1% 89,6% - - - 1 3,4% 51,7%
23 - - - - - - - - - 
24          - - - 1 2,1% 83,0% - - -
25 - - - - - - 3 10,3% 62,1% 
26          1 2,1% 91,7% - - - - - -
27 1 2,1% 93,8% - - - 1 3,4% 65,5% 
28          1 2,1% 95,8% - - - 1 3,4% 69,0%
29 - - - - - - 2 8,0% 75,9% 
30          - - - - - - 1 3,4% 79,3%
31 1 2,1% 97,9% - - - - - - 
32          - - - - - - 1 3,4% 82,8%
33 - - - - - - - - - 
34          - - - 2 4,3% 87,2% - - -
35 1 2,1% 100,0% - - - - - - 
36          - - - 2 4,3% 91,5% 3 10,3% 93,1%
37 - - - 1 2,1% 93,6% 1 3,4% 96,6% 
38          - - - 1 2,1% 95,7% - - -
39 - - - - - - - - - 
40          - - - 2 4,3% 100,0% 1 3,4% 100,0%
Total 48 100,0% 100,0% 47 100,0% 100,0% 29 100,0% 100,0% 

*  Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
**Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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Gráfico 1 -  Distribuição étnica dos indivíduos com DA, AR e saudáveis 
estudados nos ambulatórios de Alergia do HSPE-SP FMO* e 
de Dermatologia do HC-FMUSP**, de março 2005 a março 
2006 
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DA= dermatite atópica  AR= alergia respiratória 
*  Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
**Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

Tabela 2 -  Distribuição dos indivíduos conforme sua condição clínica, 
estudados nos ambulatórios de Alergia do HSPE-SP FMO* e 
de Dermatologia do HC-FMUSP**, de março 2005 a março 
2006 

 
Condição Freqüência Porcentagem Soma 

DA 9 7,3% 7,3% 
DA + RA 21 16,9% 24,2% 
DA + AB 3 2,4% 26,6% 

DA + RA + AB 15 12,1% 38,7% 
RA 24 19,4% 58,1% 
AB 2 1,6% 59,7% 

RA + AB 21 16,9% 76,6% 
SEM ATOPIA 29 23,4% 100,0% 

Total 124 100,0% 100,0% 

DA = dermatite atópica, RA = rinite alérgica, AB = asma brônquica. 
*  Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
**Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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Tabela 3 -  Distribuição dos doentes com dermatite atópica segundo 
escore de gravidade (SCORAD), estudados nos ambulatórios 
de Alergia do HSPE-SP FMO* e de Dermatologia do HC-
FMUSP**, de março 2005 a março 2006 

. 
 

SCORAD Freqüência Porcentagem 

Leve 24 50,0% 

Moderado 20 41,6% 

Grave 4 8,4% 

Total 48 100,0% 

* Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
**Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

 

5.2  DOSAGEM DE IgE SÉRICA 

 

Dos 48 indivíduos com DA estudados, em 10 doentes não foi possível 

recuperar o valor da IgE sérica, o mesmo ocorrendo com o grupo de alergia 

respiratória (10 doentes sem informação dos 47 indivíduos com AR). Em 

cerca de três quartos dos doentes com DA ou com AR, a IgE sérica se 

mostrava com valor aumentado (Tabela 4). O gráfico 2 ilustra que quanto 

maior a gravidade do quadro atópico, avaliado pelo SCORAD, maior o valor 

da IgE sérica medida (r= 0,6197). O Gráfico 3 mostra que indivíduos com DA 

associada à AR apresentam níveis séricos de IgE maiores do que os 

daqueles indivíduos com DA pura. 
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Tabela 4 -  Distribuição dos resultados de IgE sérica nos indivíduos com 
dermatite atópica e alergia respiratória, estudados nos 
ambulatórios de Alergia do HSPE-SP FMO* e de Dermatologia 
do HC-FMUSP**, de março 2005 a março 2006 

 
DA AR 

IgE 
Freqüência Porcentagem Freqüência Porcentagem 

Alterada (> 100 UI/mL) 31 81,6% 27 73,0% 

Normal (< 100UI/mL) 7 18,4% 10 27,0% 

Total 38 100,0% 37 100,0% 

     * Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
     **Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
 
 
 
 

Gráfico 2 -  Correlação entre os níveis séricos de IgE e a gravidade da 
doença (SCORAD) dos doentes com dermatite atópica, 
estudados nos ambulatórios de Alergia do HSPE- SP FMO* e 
de Dermatologia do HC-FMUSP**, de março 2005 a março 
2006 
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      r = 0,6197 
      p < 0,0001 
 

* Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
**Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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Gráfico 3 -  Correlação dos níveis séricos de IgE entre os doentes com 
dermatite atópica associada à alergia respiratória e doentes 
com apenas história pessoal de dermatite atópica, estudados 
nos ambulatórios de Alergia do HSPE- SP FMO* e de 
Dermatologia do HC-FMUSP**, de março 2005 a março 2006 
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      p = 0,0233 

* Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
**Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

 

 

5.3  RESPOSTA AO TESTE CUTÂNEO DE LEITURA IMEDIATA (“SKIN 
PRICK TEST”) 

 

A Tabela 5 mostra que o grau de positividade no “prick test” foi 

semelhante entre os grupos estudados, com leve predomínio no grupo AR.  
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Tabela 5 -  Distribuição dos resultados obtidos no “prick test” dos doentes 
com dermatite atópica estudados nos ambulatórios de Alergia 
do HSPE- SP FMO* e de Dermatologia do HC-FMUSP**, de 
março 2005 a março 2006 

 

Extratos 
Dermatite Atópica 

Positivos / elaborados
(%) 

Alergia Respiratória 

Positivos / elaborados 
(%) 

Total 

Positivos / elaborados 
(%) 

Ácaros poeira 
domiciliar 88 / 144 (61,11) 102 / 141 (72,34) 190 / 285 (66,66) 

Pólen 3 / 48 (6,25) 4 / 47 (8,51) 7 / 95 (7,36) 

Poeira doméstica 35 / 240 (14,58) 48 / 235 (20,42) 83 / 475 (17,47) 

Ácaros de 
estocagem 19 / 48 (39,58) 25 / 47 (53,19) 44 / 95 (46,31) 

Aleuroglyphus 
ovatus 8 / 48 (16,70) 11 / 47 (23,40) 19 / 95 (20,0) 

Fungos 3 / 144 (2,08) 1 / 141 (0,70) 4 / 285 (1,40) 

Nota: Ácaros da poeira domiciliar = Dermatophagoides farinae + Dermatophagoides pteronyssinus + Blomia 
tropicalis; Poeira doméstica = pelo de cão + pelo de gato + lã + penas de pato e galinha + barata doméstica; 
Fungos = Aspergillus fumigatus, Penicillium notatum, Mucor mucedo, Rhizopus nigricans, Alternaria alternata e 
Cladosporium herbarum, ácaros de estocagem = Tyrophagus putrescentiae, Lepidoglyphus destructor e Acarus 
siro 
    * Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
    **Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 

 

 

5.4  RESPOSTA AO TESTE EPICUTÂNEO (“PATCH TEST”) 

 

Em relação ao TCA (Tabela 6), o grau de positividade foi semelhante 

entre os grupos estudados, com leve predomínio no grupo DA. Não se 

observou TCA positivo (Figura 6) em doentes com SCORAD grave (Tabela 

7). Os resultados positivos ao TCA, no grupo DA, apareceram nos indivíduos 

com menos de 11 anos de idade (Tabela 8). Quando foram comparados os 

resultados positivos ao TCA nos indivíduos com DA e AR (Tabela 9), 

observou-se que o grupo que menos respondeu positivamente foi o de DA 
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pura. Com exceção do grupo controle, apenas os indivíduos com níveis 

elevados de IgE sérica responderam positivamente ao TCA (Tabela 10). 

Quando se comparou a freqüência de resultados positivos ao teste de 

contato atópico, nos doentes com dermatite atópica, ao “prick test” dos 

principais antígenos estudados (Tabela 11), notou-se falta de concordância 

entre os testes quando o Ao estava envolvido. 

 

 
2,0% 

Figura 6 -  Resultado de teste epicutâneo positivo ++ (dentro do
círculo) com a concentração de 2% do extrato do
Aleuroglyphus ovatus (leitura de 96 horas) 
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Tabela 6 -  Distribuição de doentes com dermatite atópica com resultado 
positivo ao teste de contato com extrato de Aleuroglyphus ovatus, 
estudados nos ambulatórios de Alergia do HSPE- SP FMO* e de 
Dermatologia do HC-FMUSP**, de março 2005 a março 2006 

 
DA AR Controle Resultado 

do TCA*** Freqüência Porcentagem Freqüência Porcentagem Freqüência Porcentagem 

Negativo 42 87,5% 43 91,5% 28 96,5% 

Positivo 6 12,5% 4 8,5% 1 3,5% 

Total 48 100,0% 47 100,0% 29 100,0% 

 DA = dermatite atópica  AR = alergia respiratória 
 * Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
**Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
***Teste de Contato Atópico 

 
χ2= 1,84 
Graus de Liberdade= 2 
P = 0,39 

 
 
 
 

 
Tabela 7 -  Freqüência de resultados positivos ao teste de contato do 

alérgico em comparação à escala de gravidade da Dermatite 
Atópica, nos indivíduos estudados nos ambulatórios de Alergia 
do HSPE- SP FMO* e de Dermatologia do HC-FMUSP**, de 
março 2005 a março 2006 

 
             TCA*** 
SCORAD 

Negativo Positivo Total 

Leve 20 4 24 
Moderada 18 2 20 

Grave 4 0 4 
Total 42 6 48 

* Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
**Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
***Teste de Contato Atópico 
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Tabela 8 -  Freqüência de resultados positivos ao teste de contato do 
alérgico de acordo com a faixa etária nos três grupos 
estudados nos ambulatórios de Alergia do HSPE- SP FMO* e 
de Dermatologia do HC-FMUSP**, de março 2005 a março 
2006 

 
Faixa Grupo com dermatite atópica Grupo com alergia respiratória Indivíduos saudáveis 

etária Negativo Positivo Freqüencia Negativo Positivo Freqüencia Negativo Positivo Freqüencia 

2-10 25 5 30 17 3 20 13 0 13 

11-20 11 1 12 17 1 18 1 0 1 

21-40 6 0 6 9 0 9 14 1 15 

Total 42 6 48 43 4 47 28 1 29 

       * Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
       **Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

 
 
 
 

Tabela 9 -  Freqüência de resultados positivos ao teste de contato atópico 
em comparação à condição clínica dos indivíduos nos três 
grupos estudados nos ambulatórios de Alergia do HSPE- SP 
FMO* e de Dermatologia do HC-FMUSP**, de março 2005 a 
março 2006 

  

DA = dermatite atópica   AR = alergia respiratória 

Condição Negativo Positivo Freqüência 

DA 7 2 2 / 9 

DA + AR 35 4 4 / 39 

AR 43 4 4 / 47 

SAUDÁVEIS 28 1 1 / 29 

Total 113 11 11 / 124 

* Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
** Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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Tabela 10 - Freqüência de resultados positivos ao teste de contato atópico 
em comparação à IgE sérica nos três grupos estudados nos 
ambulatórios de Alergia do HSPE- SP FMO* e de Dermatologia 
do HC-FMUSP**, de março 2005 a março 2006 

 

IgE 
Dermatite Atópica 

 
Negativo     Positivo   Total 

Alergia Respiratória 
 

Negativo    Positivo   Total 

Saudáveis 
 

Negativo    Positivo    Total 
Total 

Positivos
 
acima 100 
UI/ml 
 

25 6 31 18 4 27 0 0 0 10 / 58 

 
abaixo 100 
UI/ml 
 

7 0 7 44 0 10 28 1 29 1 / 46 

 
Total 
 

32 6 38 33 4 37 28 1 29 11 / 104 

* Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
**Hospital  das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela  11 -  Freqüência de resultados positivos ao teste de contato atópico 

nos doentes com dermatite atópica em comparação ao “prick 
test” dos principais antígenos, estudados nos ambulatórios de 
Alergia do HSPE-SP FMO* e de Dermatologia do HC-FMUSP**, 
de março2005 a março 2006 

 

TCA D. farinae 
N              P 

D. 
pteronyssinus
N               P 

B. tropicalis 
N              P 

Pêlo de Gato
N             P 

Ácaros 
estocagem 
N             P 

A. ovatus 
N              P 

Negativo 16 26 14 28 22 17 23 19 25 17 34 8 

Positivo 1 5 1 5 2 4 2 4 4 2 6 0 

Total 17 31 15 33 24 21 25 23 29 19 40 8 

TCA: teste de contato atópico,  N = negativo,  P = positivo 
* Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo Francisco Morato de Oliveira 
**Hospital  das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
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O TCA com aeroalérgenos foi primeiramente realizado por Mitchell et 

al. em 1982.89 Desde então, numerosos estudos em indivíduos alérgicos 

foram realizados com a utilização do TCA. Entretanto, os desfechos desses 

estudos mostram uma ampla variação devido à falta de uniformidade da 

seleção dos pacientes e das metodologias empregadas. A padronização do 

TCA ainda não foi alcançada. Variações na metodologia podem ocorrer 

devido a tipos de alérgenos (ácaro inteiro ou extrato de ácaros), 

concentração e veículo, condição da pele, local do teste e tempo de 

leitura.25,90,91,92 Recentemente a Força Tarefa Européia na Dermatite Atópica 

(ETFAD) 93 desenvolveu uma técnica para tentar a padronização do TCA que 

é basicamente a utilizada neste estudo.  

Neste estudo, a vaselina semi-sólida foi utilizada como veículo, em 

concordância com os últimos dados da literatura.25 Não foi realizada abrasão 

na pele com fita adesiva, de forma a diminuir os resultados falso-positivos.83 

A maioria dos estudos com TCA publicados utilizam leituras de 48 e 72 

horas. Nesta pesquisa, foram utilizados o método do Grupo Brasileiro de 

Estudos em Dermatite de Contato88 e as leituras de 48 e 96 horas, 

considerando como resultados positivos somente aqueles que mantiveram a 

leitura positiva de 96 horas, tempo que, entende-se, limita a interpretação 
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errônea de reações irritativas, diminuindo, assim, o número de reações falso-

positivas.  

Outro método utilizado, neste estudo, com o objetivo de diminuir os 

resultados falso-positivos foi a adição de outro controle à reação (extrato de 

comida de peixes, nas concentrações de 1% e 3% como controle negativo 

no TCA), além da vaselina semi-sólida usualmente utilizada. Observou-se 

positividade a esse extrato em 5 indivíduos, os quais foram excluídos do 

estudo. A comida de peixes é utilizada na cultura de ácaros e poderia ser 

mais uma variável a interferir nos resultados da pesquisa.   

      Numerosos estudos utilizando o TCA têm usado uma mistura a 

20% de Dp e Df diluídos em vaselina.83 Neste estudo decidimos estudar um 

ácaro de estocagem que recentemente tornou-se doméstico e já foi citado 

no estado de São Paulo.94 Até onde sabemos, este é o primeiro estudo de 

sensibilização ao Ao utilizando TCA em doentes com DA. 

Quanto à distribuição por sexo, no grupo de DA aproximadamente 

60% dos doentes pertenciam ao sexo feminino e 40% ao sexo masculino, 

numa proporção de 1,5:1. Isso está bem próximo ao relatado na literatura 

médica. Sandström e Faergemann (2004), avaliando a população adulta 

sueca em um período de dez anos, encontraram 59% de DA persistente, 

sendo de 2:1 a proporção do sexo feminino para o sexo masculino.95  Larsen 

(1996)96 e Diepgen e Fartasch (1992)97 mostraram um predomínio de 3:1 e 

2:1, respectivamente. Por outro lado, Tay (2002)98 e  Jaafar, Pettit (1993)99 

apontaram igualdade de número entre os sexos. 
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 A média da faixa etária dos doentes do grupo com DA é visivelmente 

mais baixa do que a dos doentes com alergia respiratória. Esses dados são 

reforçados pela literatura, que considera a DA como a primeira doença, da 

tríade atópica, a se manifestar ao longo da vida. Estudos clínicos 

demonstram que as doenças que constituem a tríade atópica ocorrem de 

forma seqüencial em 50% dos indivíduos predispostos, porém explicações 

convincentes para essas variações no padrão de evolução desse grupo de 

doenças ainda não foram encontradas.100  Essa teoria vem sendo chamada 

de marcha atópica, definida como a história natural das manifestações 

alérgicas, com os sinais clínicos de DA antecedendo o desenvolvimento de 

asma brônquica e rinite alérgica. 100 Neste estudo, aproximadamente 93% 

dos doentes com DA apresentavam alergia respiratória associada, restando 

apenas 7% com DA pura. Também nesse caso não há uniformidade entre os 

estudos realizados. Tay (2002) encontrou 31% dos seus doentes com DA 

pura, e Diepgen e Fartasch (1992) encontraram um total de 54%. 97,98 

A maioria dos doentes do presente estudo pertenciam ao grupo étnico 

branco, encontravam-se na fase de remissão da doença e apresentavam as 

formas leve (50%) e moderada (41,6%) da DA. Segundo Williams (2000), é 

difícil afirmar que as diferenças encontradas entre os grupos étnicos, 

descritas na literatura, sejam fatores que afetem a cronicidade ou a 

incidência da doença nos vários grupos, pois os resultados variam conforme 

a localização geográfica da população analisada.101 Entretanto, Ozkaya 

(2005) reportou 49,2% dos doentes na forma leve, 39,7% na forma 
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moderada e 11,1% na forma grave da doença, mostrando dados similares 

aos desta pesquisa.102 

Uma das características que fazem parte dos critérios diagnósticos da 

DA é a avaliação dos níveis séricos de IgE.5 Neste trabalho, a IgE sérica se 

mostrou aumentada em aproximadamente 80% dos doentes com DA, com 

níveis mais elevados nos doentes que possuem DA associada com 

manifestação respiratória e naqueles com maior índice de gravidade da 

doença. Embora Hanifin (1982) relate que os níveis séricos de IgE 

permanecem elevados mesmo na remissão da DA e só se normalizam após 

longos períodos sem a doença,103 Wüthrich (1999), em revisão sobre a 

patogenia da DA, descreve que 20 a 40% de doentes com DA pura, sem 

história pessoal ou familiar de atopia, não apresentam níveis de IgE sérica 

elevados.43 Já Werfel (1999) estima que aproximadamente 20% dos doentes 

com DA não apresentam níveis elevados de IgE sérica específica ou total.104 

Os doentes com resultado positivo ao TCA utilizando o ácaro Ao não 

são necessariamente aqueles que apresentam DA grave. Quatro doentes 

com DA leve (SCORAD menor que 25 pontos) e 2 com DA moderada 

(SCORAD de 25 a 49 pontos) apresentaram resultado positivo no teste. 

Nenhum doente com DA grave respondeu ao teste, o que leva a aventar a 

hipótese de que a positividade de teste independa da maior gravidade da 

doença. Van Voost Vaden (1991) e Langeveld-Wildschut (1995) provaram 

que essa positividade no TCA não estava relacionada com hiper-reatividade 
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da pele atópica uma vez que foi possível reproduzir o teste obtendo 

resultados semelhantes.105, 106 

A freqüência de positividade ao TCA em doentes com DA, na 

literatura, varia de 15 a 100%107 devido às diferentes técnicas utilizadas, tais 

como diferentes extratos do alérgeno, veículos, tempo da leitura e modo de 

aplicação. Neste estudo, 6 doentes de 48 (12,5%) tiveram TCA positivo, um 

pouco abaixo do já se relatou com outros ácaros mais ubíquos. 

No estudo com o Ao, não houve correlação entre SPT e TCA. Apesar 

de existir na literatura uma correlação significativa entre os dois testes,25,108 

17% dos pacientes que reagem ao TCA com Dp e Df não apresentam o 

mesmo resultado no SPT ou IgE específico.109 

Quatro doentes (8,51%) com alergia respiratória sem dermatite atópica e 

um indivíduo do grupo dos saudáveis (3,44%) apresentaram TCA positivo. 

Embora Darsow sugira que indivíduos saudáveis e doentes com alergia 

respiratória não reajam ao TCA,25  outros investigadores, utilizando Dp e Df 

na concentração de 20%, obtiveram positividade no teste em 41% dos 

indivíduos com AR e em 27% dos indivíduos saudáveis.83, 110  Essa variação 

de resultados deve-se, provavelmente, a diferenças nas metodologias 

empregadas. 

Não houve diferença significativa no resultado do TCA (P = 0,39) 

entre os três grupos estudados, embora Turjanmaa afirme que há maior 

positividade ao TCA no grupo de doentes com DA quando comparado aos 

doentes com alergia respiratória e indivíduos saudáveis. Porém, o autor 
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referia muita reatividade inespecífica com esse teste,79 enquanto neste 

trabalho as leituras duvidosas foram desconsideradas. 

A positividade, tanto no grupo DA como no grupo de alergia 

respiratória, foi principalmente encontrada nos doentes com idade abaixo de 

11 e 14 anos, respectivamente, com ênfase nas idades entre 3 e 5 anos. A 

literatura médica a respeito do TCA não especifica a faixa etária com maior 

positividade.105,106,108,109 Uma explicação possível para que a positividade do 

TCA, neste trabalho, ficasse concentrada nas crianças abaixo dos 14 anos 

de idade seria simplesmente o fato de a concentração de casos ter ficado 

também nessa faixa etária  em uma amostra relativamente pequena. Outra 

hipótese para explicar este achado seria uma possível menor resistência da 

pele da criança  ao estímulo alergênico. Giusti et al.(2001) não encontraram 

diferenças na perda de água transepidérmica entre adultos e infantes 

hígidos, porém a pele destes é menos ácida e mais suscetível a agressões 

externas.111 Na faixa etária por nós investigada (crianças e adultos) não 

foram encontradas na literatura diferenças devidas à idade na barreira 

cutânea. Fairley e Rasmussen (1983) compararam a espessura do estrato 

córneo da pele do abdômen de infantes com menos de 3 meses de idade e 

de crianças entre 3 meses e 11 anos e adultos. Nenhuma diferença 

significativa foi encontrada, excluindo-se a hipótese de facilitação para a 

absorção percutânea.112  Michel et al. (1997) afirmaram, em um estudo in 

vitro, que a propriedade funcional de barreira da pele não se modifica com a 

idade.113 Apesar disso, mantém-se a hipótese de diferença na barreira 

cutânea entre crianças e adultos atópicos, uma vez que os mencionados 
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estudos foram realizados em necropsias ou em outros testes de laboratório, 

em indivíduos sem problema cutâneo prévio. 

O TCA não é proposto pela literatura científica como um teste para 

“screening” de doentes com DA. Ele deve ser usado, complementando o 

teste de leitura imediata e a IgE específica, como ferramenta para provar a 

relevância clínica de uma dada sensibilização.109  No caso do TCA utilizando 

o Aleuroglyphus ovatus, até este momento acredita-se que ele deva apenas 

ser usado em caso de dúvida quanto ao diagnóstico etiológico, uma vez que 

o número de doentes com resultado positivo no teste foi baixo, dificultando 

as correlações estatísticas. 

Estudos subseqüentes com o Ao utilizando amostras maiores, 

diferentes concentrações do alérgeno ou TCA com as câmaras de alumínio 

de maior diâmetro, devem ser realizados, com o objetivo de sanar dúvidas a 

respeito da sensibilização ao ácaro em doentes com DA que não puderam 

ser respondidas neste trabalho. 
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1 –  Provavelmente o Ao tenha papel relativo na elicitação das crises de DA, 

uma vez que foi capaz de sensibilizar 6 doentes em uma amostra de 48 

pessoas com DA pura ou associada com AR. 

 

2 –  O TCA utilizando o Aleuroglyphus ovatus pode ser usado em caso de 

dúvida quanto ao diagnóstico etiológico da crise da DA. 

 

3 –  Estudos com maior número de doentes devem ser efetuados para 

avaliar o papel dos ácaros de estocagem, em especial o Ao, na gênese 

das crises alérgicas cutâneas.  
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ANEXO A – Ficha Clínica com os critérios diagnósticos 

 
   

    FICHA CLÍNICA 
 
 
Número:                                                          Data:     /       / 
 
IDENTIFICAÇÃO                                                                              
 
Pront. Número: 
 
Nome:                                                                                     Sexo:                             Cor: 
Data de Nascimento:        /       /             Naturalidade:                                            Estado civil: 
Procedência/ endereço:                                                                                                  Tel.: 
Profissão: 
 
SCORAD  
 
 
ASPECTOS PRINCIPAIS DA DERMATITE ATÓPICA 
 
1- Início do quadro: (  ) antes dos dois anos  (  ) dos 2 aos 10  (  )  dos 10 aos 21  (  ) após os 21 
 
- Prurido:     (   ) leve +                            (   ) moderado ++                      (   ) intenso +++ 
 
- Liquenificação:  (   ) presente         (   ) ausente 
                                Extensão: ___________________________________________ 
 
- Recorrências:  Freqüência:  (   ) 1 vez ao mês       (   ) 2 vezes ao mês    (   )  1 vez ao ano    (   ) 
2 vezes ao ano   (   ) 3 vezes ou mais 
                       Duração:     ____________________________________________ 
 
 
Aspectos Secundários: 
 
(   ) xerose                                                                                           
(   ) ictiose/ hiperlinearidade palmar/ ceratose pilar                           
(   ) Reatividade imediata(tipo I) no teste cutâneo                             
(   ) IgE sérica elevada                                                                        
(   ) início precoce da DA                                                                   
(   ) tendência a infecções cutâneas- S. aureus, Herpes simples         
(   ) tendência  a dermatites não-específicas em mãos e pés               
(   ) eczema em mamilos 
(   ) queilite                                                    
(   ) conjuntivite recorrente 
(   ) dobra infraorbital de dennie-Morgan 
(   ) ceratocone 
(   ) catarata anterior subcapsular 
(   ) Olheiras 
(   ) eritema facial 
(   ) pitiríase alba   
(   ) dobras anteriores no pescoço 
(   ) prurido no suor        
(   ) intolerância a lã    
(   ) acentuação perifolicular      
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(   ) intolerância a alimento 
(   ) dermografismo branco   
(   ) curso influenciado pelo meio-ambiente/fatores emocionais 
 
 Localização das lesões:        (   ) Face   (   ) Tronco   (   ) Membros Inferiores   (   ) Membros 
superiores 
 
Antecedentes individuais:    (   ) rinite alérgica    (   ) Dermatite Atópica   (   ) Dermatite de contato                   
                                             (   ) asma                  (   ) Urticária                   (   ) 
Drogas....................................  
                                             (   ) picada de insetos ..........................            (   ) 
alimentos............................. 
 
Antecedentes familiares:      (   ) dermatite atópica           (   ) asma         (   ) rinite alérgica                  
                                               
      (   ) pai.....................  (   )mãe.......................   (   ) irmãos..........................   
                                        (   ) avós...................  (   ) filhos.....................  (   ) tios .............................. 
 
Hábitos: banho            (   ) 1 vez ao dia (   ) 2 vezes ao dia (   ) 3 ou mais 
                                    (   ) frio               (   ) morno             (   ) quente 
                                    (   ) 5 minutos ou menos   (   ) 5 – 10 minutos  (   ) mais de 10 minutos 
                                    (   ) somente sabonete       (   ) sabonete mais bucha vegetal, esponja ou pano 
 
Fatores desencadeantes:   clima  (   ) frio     (   ) calor     
                                                    (   ) poeira (   ) pêlos    (   ) penas   (   ) fungos   (   ) lã   (   ) fumo     
                                                    (   ) fator emocional 
                          (   ) exercícios/suor 
                                           Alimentos:  (   ) ovos     (   ) leite   (   ) amendoim 
                                                               (   ) soja      (   ) trigo  (   ) corantes 
                                                               (   )  peixe   (   ) frutos do mar 
                                            
Meio-ambiente                   Localização:      (   ) cidade                (   ) rural      Mora a quanto tempo? 
                               Rua asfaltada    (   ) sim       (   ) não 
                                           Proximidade:    (   ) Lixo      (   ) Brejo   (   ) rio   (   ) lago 
                               Plantas:            1- fora de casa        (   ) sim   (   ) não  
                                                                    2- dentro de casa    (   ) sim   (   ) não 
                                           Animais      (   ) sim   (   ) não    permanecem dentro de casa: (  )S  (   )N 
 
                                          Casa:       Idade: (   ) menos de 10 anos (   ) 10 – 20 (   ) mais de 20 
                   N. de cômodos (   )1   (   ) 2   (   )3 ou mais 
       N. de pessoas na casa:  (   ) 1- 3   (   ) 4- 5   (   ) 6 ou mais 
                                          Cômodos mal ventilados/úmidos: (   ) sim   (   ) não    Qual?............... 
                               Ar condicionado  (   ) sim   (   ) não     Ventilador (   ) sim   (   ) não 
     Tem:  (   )tapetes/carpetes  (   ) almofadas  (   )cortinas  (   )sofá estofado 
      
     Quartos:   N. de pessoas/quarto: (   )1-2    (   )3-5   (   )6 ou mais 
                                             N. de pessoas/cama: (   ) 1   (   )2-3   (   ) 4 ou mais 
                     Revestimento em colchão (   ) sim   (   ) não  
                     Revestimento de travesseiro:  (   ) sim   (   ) não 
        Cobertas:  (   ) lã   (   ) edredon  (   ) outra  
        Cortinas: (   ) sim   (   ) não 
        Bichos de pelúcia: (   ) sim  (   ) não 
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Anexo B - Escala de gravidade da dermatite atópica - SCORAD 
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Anexo C – Aprovações dos Comitês de Ética 
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Anexo D – Termos de Consentimento Livre e Esclarecido   

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Hospital do Servidor Público Estadual – São Paulo 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME DO PACIENTE  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO................................................................. Nº ............  APTO: .................. 
BAIRRO:  ......................................... CIDADE  ............................................................. 
CEP:......................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL............................................................................................ 
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   
DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .................................................................... Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO:................................................................................ CIDADE: .................................................... 

CEP:................................ TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

____________________________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA   

Padronização do teste de contato ao Aleuroglyphus ovatus em doentes com 
Dermatite Atópica. 
2. PESQUISADOR: Profa. Dra. Cidia Vasconcellos 

   CARGO/FUNÇÃO: Médica responsável pela Enfermaria de Dermatologia INSCRIÇÃO CONSELHO 
REGIONAL Nº 35.713 

UNIDADE DO HSPE  Departamento de Dermatologia 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO � RISCO MÍNIMO x RISCO MÉDIO � 
 RISCO BAIXO � RISCO MAIOR � 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

   4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 01/03/2005 a 01/ 03/ 2006 
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III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU 
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

1. justificativa e os objetivos da pesquisa   
Você ou seu filho está sendo convidado a participar de uma pesquisa clínica, 
que tem como objetivo o estudo da sensibilização de doentes com dermatite 
atópica ao ácaro Aleuroglyphus ovatus. Participando, você estará contribuindo 
para a descoberta de um novo caminho para o controle da sua doença. 
Antes de tomar uma decisão é importante que você compreenda porque esta 
pesquisa clínica está sendo realizada e o que ela envolverá. Por favor, leia com 
atenção este documento, faça as perguntas que desejar e pense bem antes de 
concordar. 
Sinta-se à vontade para perguntar sobre quaisquer dúvidas ou para pedir 
maiores informações ao seu médico antes de tomar uma decisão sobre sua 
participação. Se, após a leitura destas informações, você não concordar em 
participar da pesquisa, não haverá qualquer prejuízo quanto ao seu tratamento 
ou de seu filho no atendimento prestado por este hospital. 
Se você escolher participar, você poderá retirar seu consentimento a qualquer 
momento e você ou seu filho deixará de participar do estudo, sem que haja 
qualquer prejuízo quanto à continuidade de seu tratamento pelo mesmo hospital, 
devendo apenas informar ao médico responsável o motivo que o levou a se 
retirar do estudo. 
O objetivo deste estudo é verificar o papel do ácaro Aleuroglyphus ovatus no 
desencadeamento da dermatite atópica, através do teste de contato. 

 
2. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a 

identificação dos procedimentos que são experimentais 
Se você decidir participar ou autorizar a participação do seu filho e assinar este 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, você responderá a um 
questionário sobre sua doença e, após, será submetido ao teste de puntura, 
onde serão testadas algumas substâncias alergênicas comuns no ar que 
respiramos. Serão colocadas algumas gotas das substâncias a serem testadas 
em seu braço e em cada um delas o seu médico picará com uma pequena 
agulha. Após 20 minutos a leitura será feita. Uma coleta de sangue e de fezes 
será solicitada. Em uma segunda-feira, a ser combinada com seu médico, você 
ou seu filho serão convidados a comparecer no ambulatório para realizar a 
última parte do estudo. No dorso serão colocadas as substâncias a serem 
testadas e que deverão permanecer acopladas no local até a próxima visita, que 
será na quarta-feira. O local não poderá ser molhado ou manipulado até a 
segunda visita. Nesta segunda visita, seu médico irá retirar as substâncias que 
estavam coladas no dorso e verificará qualquer reação que tenha se formado. 
Você deverá retornar em uma terceira visita (sexta-feira) para a última 
verificação. 
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3. desconfortos e riscos esperados 
Uma vez que será feita coleta de sangue você ou seu filho terão o desconforto 
deste processo. O teste no antebraço causará um pouco de prurido no momento 
da realização durando apenas 20 minutos sem nenhum prejuízo maior. Após a 
colocação do teste no dorso, este não poderá ser molhado por dois dias, 
prejudicando um pouco o seu banho. Irritação, vermelhidão ou prurido local 
poderão ocorrer. Um quadro maior de alergia é muito difícil de acontecer. Caso 
estes desconfortos lhe ocorram de maneira intensa, você poderá retirar o teste e 
procurar o Dr. Daniel Lorenzini, para tratamento, sem custo algum. 
 
4. benefícios que  poderão ser obtidos 
Uma vez se descobrindo se este ácaro possui algum papel na deflagração da 
dermatite atópica, procedimentos para evitá-lo poderão ser realizados. A sua 
participação ou de seu filho no estudo também estará contribuindo para o estudo 
desta doença de difícil controle. 
 
5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o indivíduo 
Existem outros procedimentos alternativos para o diagnóstico de sua doença se 
você decidir não participar deste estudo. O seu médico poderá informá-los, caso 
você deseje não participar do estudo. 
 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO: 

1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos 
e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais 
dúvidas. 

Você tem o direito de questionar o médico responsável pelo acompanhamento 
de seu caso ou de seu filho a qualquer momento, no sentido de esclarecer todas 
as dúvidas decorrentes do estudo em questão, sejam elas relacionadas com os 
riscos, benefícios ou quaisquer outros assuntos ligados a este estudo e com o 
tratamento da doença que afeta o seu filho. Se você tiver dúvidas sobre seus 
direitos e deveres durante a participação no estudo, você deve esclarecê-los 
com o seu médico. 
 
2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar 

de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da 
assistência. 

Você poderá retirar seu consentimento ou do seu filho, a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo , sem que haja qualquer prejuízo quanto à 
continuidade de seu tratamento ou do seu filho pela mesma instituição, devendo 
apenas informar ao médico responsável o motivo que o levou a abandonar o 
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estudo, para que esta informação conste na avaliação global dos resultados 
obtidos com todos os pacientes. 
O médico responsável também poderá solicitar que você interrompa os testes, 
caso isso seja necessário, em função de problemas que possam vir a ocorrer, 
tais como reações adversas graves. 
 
3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
Em hipótese alguma você ou seu filho terão sua identidade divulgada para 
outras pessoas ou entidades, além daquelas que participam efetivamente do 
acompanhamento deste estudo. Estarão, também, mantidas em sigilo todas as 
informações obtidas e que estejam relacionadas com a sua privacidade ou de 
seu filho e não será possível sua identificação através de fotografias. 
 
4. disponibilidade de assistência no HSPE, por eventuais danos à saúde, 
decorrentes da pesquisa. 
Em caso de eventuais danos à sua saúde ou a do seu filho, o Hospital do 
Servidor Público Estadual ficará a sua disposição, tanto para realização de 
exames como de internação. 
 
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da 
pesquisa. 
Em caso de eventuais danos à sua saúde ou a do seu filho, o Hospital do 
Servidor Público Estadual ficará a sua disposição para os procedimentos 
adequados, sem qualquer ônus de sua parte. 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES 
ADVERSAS. 

Dr. Daniel Lorenzini   Telefone celular 24 horas: 8124-4577 

Profa. Dra. Cidia Vasconcellos Telefone celular 24 horas: 9714-5449 
_________________________________________________________________________________ 
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VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 
 
 

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo 
de Pesquisa. 

São Paulo,                    de                            de 20        

______________________________________        ________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa     assinatura do pesquisador 
ou responsável legal                                                            Dr. Daniel Lorenzini 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Hospital das Clínicas de São Paulo 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 
RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME DO PACIENTE  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M �   F �  
DATA NASCIMENTO: ......../......../......  
ENDEREÇO................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:      ..................................................... CIDADE  ............................................................. 

CEP:........................TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)  

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M �   F �   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO:................................................................... Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO:.................................................................. CIDADE: ...................................................................... 

CEP:................................ TELEFONE: DDD (............).................................................................................. 

____________________________________________________________________________________I 
I - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA 

2. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA   

Sensibilização de doentes com dermatite atópica ao Aleuroglyphus ovatus 
avaliada através do teste epicutâneo. 
 
2. PESQUISADOR: Profa. Dra. Cidia Vasconcellos 

   CARGO/FUNÇÃO: Médica, LIM 53 HC-FMUSP...... INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 35.713 

UNIDADE DO HCFMUSP  Departamento de Dermatologia 

   3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

 SEM RISCO �  RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO � 
 RISCO BAIXO �  RISCO MAIOR � 

 (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do estudo) 

   4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 01/03/2005 a 01/ 03/ 2006 
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    III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU 
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO: 

3. justificativa e os objetivos da pesquisa   
Você ou seu filho está sendo convidado a participar de uma pesquisa clínica, 
que tem como objetivo o estudo da sensibilização de doentes com dermatite 
atópica ao ácaro Aleuroglyphus ovatus. Participando, você estará contribuindo 
para a descoberta de um novo caminho para o controle da sua doença. 
Antes de tomar uma decisão é importante que você compreenda porque esta 
pesquisa clínica está sendo realizada e o que ela envolverá. Por favor, leia 
com atenção este documento, faça as perguntas que desejar e pense bem 
antes de concordar. 
Sinta-se à vontade para perguntar sobre quaisquer dúvidas ou para pedir 
maiores informações ao seu médico antes de tomar uma decisão sobre sua 
participação. Se, após a leitura destas informações, você não concordar em 
participar da pesquisa, não haverá qualquer prejuízo quanto ao seu tratamento 
ou de seu filho no atendimento prestado por este hospital. 
Se você escolher participar, você poderá retirar seu consentimento a qualquer 
momento e você ou seu filho deixará de participar do estudo, sem que haja 
qualquer prejuízo quanto à continuidade de seu tratamento pelo mesmo 
hospital, devendo apenas informar ao médico responsável o motivo que o 
levou a se retirar do estudo. 
O objetivo deste estudo é verificar o papel do ácaro Aleuroglyphus ovatus no 
desencadeamento da dermatite atópica, através do teste de contato. 

 
4. procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a 

identificação dos procedimentos que são experimentais 
Se você decidir participar ou autorizar a participação do seu filho e assinar este 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, você responderá a um 
questionário sobre sua doença e, após, uma coleta de sangue e de fezes será 
solicitada. Em uma segunda-feira, a ser combinada com seu médico, você ou 
seu filho serão convidados a comparecer no ambulatório para realizar a última 
parte do estudo. No dorso serão colocadas as substâncias a serem testadas e 
que deverão permanecer acopladas no local até a próxima visita, que será na 
quarta-feira. O local não poderá ser molhado ou manipulado até a segunda 
visita. Nesta segunda visita, seu médico irá retirar as substâncias que estavam 
coladas no dorso e verificará qualquer reação que tenha se formado. Você 
deverá retornar em uma terceira visita (sexta-feira) para a última verificação. 
 
3. desconfortos e riscos esperados 
Uma vez que será feita coleta de sangue você ou seu filho terão o desconforto 
deste processo. Após a colocação do teste no dorso, este não poderá ser 
molhado por dois dias, prejudicando um pouco o seu banho. Irritação, 
vermelhidão ou prurido local poderão ocorrer. Um quadro maior de alergia é 
muito difícil de acontecer. Caso estes desconfortos lhe ocorram de maneira 
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intensa, você poderá retirar o teste e procurar o Dr. Daniel Lorenzini, para 
tratamento, sem custo algum. 
 
4. benefícios que  poderão ser obtidos 
Uma vez se descobrindo se este ácaro possui algum papel na deflagração da 
dermatite atópica, procedimentos para evitá-lo poderão ser realizados. A sua 
participação ou de seu filho no estudo também estará contribuindo para o 
estudo desta doença de difícil controle. 
 
5. procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o 
indivíduo 
Existem outros procedimentos alternativos para o diagnóstico de sua doença 
se você decidir não participar deste estudo. O seu médico poderá informá-los, 
caso você deseje não participar do estudo. 
 

 

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE 
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO: 

3. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, 
riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir 
eventuais dúvidas. 

Você tem o direito de questionar o médico responsável pelo acompanhamento 
de seu caso ou de seu filho a qualquer momento, no sentido de esclarecer 
todas as dúvidas decorrentes do estudo em questão, sejam elas relacionadas 
com os riscos, benefícios ou quaisquer outros assuntos ligados a este estudo e 
com o tratamento da doença que afeta o seu filho. Se você tiver dúvidas sobre 
seus direitos e deveres durante a participação no estudo, você deve esclarecê-
los com o seu médico. 
 
4. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de 

deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à 
continuidade da assistência. 

Você poderá retirar seu consentimento ou do seu filho, a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo , sem que haja qualquer prejuízo quanto à 
continuidade de seu tratamento ou do seu filho pela mesma instituição, 
devendo apenas informar ao médico responsável o motivo que o levou a 
abandonar o estudo, para que esta informação conste na avaliação global dos 
resultados obtidos com todos os pacientes. 
O médico responsável também poderá solicitar que você interrompa os testes, 
caso isso seja necessário, em função de problemas que possam vir a ocorrer, 
tais como reações adversas graves. 
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3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
Em hipótese alguma você ou seu filho terão sua identidade divulgada para 
outras pessoas ou entidades, além daquelas que participam efetivamente do 
acompanhamento deste estudo. Estarão, também, mantidas em sigilo todas as 
informações obtidas e que estejam relacionadas com a sua privacidade ou de 
seu filho e não será possível sua identificação através de fotografias. 
 
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à 
saúde, decorrentes da pesquisa. 
Em caso de eventuais danos à sua saúde ou a do seu filho, o Hospital das 
Clínicas da FMUSP ficará a sua disposição, tanto para realização de exames 
como de internação. 
 
5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da 
pesquisa. 
Em caso de eventuais danos à sua saúde ou a do seu filho, o Hospital das 
Clínicas da FMUSP ficará a sua disposição para oas procedimentos 
adequados, sem qualquer ônus de sua parte. 
_________________________________________________________________________________ 
 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA 

CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES 
ADVERSAS. 

Dr. Daniel Lorenzini   Telefone celular 24 horas: 8124-4577 

Profa. Dra. Cidia Vasconcellos Telefone celular 24 horas: 9714-5449 
 

VI. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 
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VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter 
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente 
Protocolo de Pesquisa. 

São Paulo,                    de                            de 20       . 

________________________________________    ________________________ 
assinatura do sujeito da pesquisa          assinatura do pesquisador 
ou responsável legal                                                  Profa. Dra. Cidia Vasconcellos 
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Anexo E - Distribuição dos doentes conforme sexo, etnia, faixa etária, 
condição clínica, IgE, porcentagem de eosinófilos, exame 
protoparasitológico de fezes e SCORAD. 

 
Paciente sexo etnia idade DA RA AB IgE 

(UI/mL)
Eosinófilo 

(%) PPF SCORAD

1 F Parda 2 sim não não 65,4 1,2 neg 21 
2 M Branca 10 sim sim não 21,1 5 neg 33 
3 F Parda 8 sim não não 50,6 2,1 neg 6 
4 M Negra 7 sim sim não 1147 10 neg 29 
5 M Branca 9 sim sim não 861 4,1 neg 19 
6 F Negra 6 sim sim não 200 6,3 neg 24 
7 F Negra 9 sim sim não 105 5 neg 21 
8 F Negra 10 sim sim sim 1452 7,1 neg 32 
9 M Branca 9 sim sim não 2000 14,2 neg 27 
10 F Parda 16 sim não não    24 
11 M Parda 11 sim não sim    13 
12 F Branca 10 sim sim não 95,3 3,8 neg 18 
13 M Parda 3 sim sim não 2000 15 pos 38 
14 F Parda 4 sim sim não 236 9,2 neg 16 
15 F Branca 15 sim sim não 15 2,5 neg 21 
16 F Amarela 12 sim não não 110 9,6 neg 17 
17 F Parda 8 sim sim não    36 
18 F Parda 12 sim não não 375 3,6 neg 18 
19 F Parda 12 sim sim sim    44 
20 F Branca 6 sim não não 105 3,9 neg 19 
21 M Branca 28 sim sim sim 1145 1,2 neg 23 
22 M Branca 12 sim sim sim 2000 9,1 neg 25 
23 M Parda 3 sim sim não    12 
24 M Negra 2 sim sim não 354 2 neg 30 
25 M Negra 7 sim sim sim 2000 7,1 neg 39 
26 M Negra 11 sim sim sim    24 
27 M Branca 20 sim sim sim 1329 12,6 neg 22 
28 F Branca 11 sim sim não 407 11,2 neg 24 
29 F Parda 12 sim sim não 617 20 neg 25 
30 M Branca 8 sim não sim 2000 10 neg 33 
31 F Branca 31 sim sim não 375 2,7 neg 18 
32 F Branca 7 sim sim sim 2000 25 neg 30 
33 F Branca 9 sim sim sim 1366 7 neg 34 
34 M Amarela 3 sim sim sim 983 3 neg 25 
35 M Branca 4 sim sim não 420 6 neg 27 
36 M Branca 9 sim sim não 953 14 neg 27 
37 F Branca 10 sim sim sim    34 
38 M Branca 5 sim sim não 127   29 
39 F Branca 5 sim não não 1171 7,5 neg 19 
40 M Negra 3 sim não sim 558 20 neg 23 
41 M Branca 2 sim não sim    31 
42 F Parda 2 sim sim não 88,6 1,9 neg 32 
43 M Branca 26 sim sim não    18 
44 F Branca 9 sim não não 46,6   12 
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Paciente sexo etnia idade DA RA AB IgE 

(UI/mL)
Eosinófilo 

(%) PPF SCORAD

45 F Branca 2 sim sim não    25 
46 F Parda 6 sim não não 340 3,2 neg 15 
47 M Parda 9 sim sim sim 2000 6,3 neg 24 
48 F Negra 19 sim sim não 2000 7,9 neg 29 
49 F Parda 7 sim não não    20 
50 F Branca 27 sim sim sim 3350  neg 54 
51 M Parda 19 sim sim sim 6170  neg 54 
52 F Branca 22 sim sim sim    52 
53 F Parda 35 sim sim sim 3490  neg 58 
54 F Branca 4 não sim não 89,8 6,8 neg  
55 M Branca 13 não sim não 2000 6,4 neg  
56 M Branca 12 não sim não 760    
57 M Branca 13 não sim não     
58 M Negra 5 não sim não 1629 11,6 neg  
59 M Negra 2 não sim não 7 3 neg  
60 M Parda 14 não sim sim     
61 F Parda 10 não sim não 1172 12,8 neg  
62 F Parda 37 não sim sim 31,1 1 neg  
63 M Negra 4 não sim sim     
64 F Branca 9 não sim sim     
65 F Negra 34 não sim sim     
66 M Negra 7 não sim sim  17,1 neg  
67 F Negra 11 não sim não 318 15 neg  
68 M Branca 17 não sim não 427    
69 F Parda 10 não sim não 49,3 14 neg  
70 F Parda 24 não sim sim     
71 F Branca 3 não sim sim 429 5 neg  
72 F Parda 17 não sim não 585 7,7 neg  
73 M Branca 15 não sim não 218    
74 M Branca 10 não sim sim 1171 27 neg  
75 M Branca 4 não sim sim     
76 M Branca 9 não sim não 71,4 5,5 neg  
77 M Branca 11 não sim sim     
78 M Branca 14 não sim sim 1136 7,1 neg  
79 M Branca 7 não sim sim 72,6 3,9 neg  
80 F Branca 34 não sim não 104 3,9 neg  
81 F Negra 7 não sim não 48,3 3 pos  
82 F Negra 40 não sim não 8,6 0,5 neg  
83 F Branca 40 não sim sim 908 2,4 neg  
84 M Branca 10 não sim sim 449 3,7 neg  
85 M Amarela 12 não sim não     
86 M Parda 16 não sim não 1425 7,1 neg  
87 F Parda 36 não sim não 97,7 2,8 neg  
88 M Parda 13 não sim não 153 3,5 neg  
89 M Negra 38 não não sim     
90 F Parda 2 não não sim 18,1 1,9 neg  
91 F Parda 11 não sim não 472 10,8 neg  
92 M Parda 7 não sim não 1657 13,4 neg  
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Paciente sexo etnia idade DA RA AB IgE 

(UI/mL)
Eosinófilo 

(%) PPF SCORAD

93 F Parda 19 não sim sim 238 0,3 neg  
94 F Parda 13 não sim não 1530 7,5 neg  
95 M Branca 19 não sim não 606    
96 F Parda 36 não sim sim 648    
97 F Negra 6 não sim sim 1783 6,3 neg  
98 F Branca 4 não sim não 128 1,7 neg  
99 M Branca 6 não sim não 22,5 2,7 neg  

100 M Branca 12 não sim sim 539 8 neg  
101 M Negra 9 não sim sim 892 0 neg  
102 M Branca 8 não sim sim 562 4,7 neg  
103 M Parda 11 não sim não 35    
104 F Negra 19 não não não 23 1,8 neg  
105 M Branca 5 não não não 20,5 2,9 neg  
106 F Branca 28 não não não 25,1 3,5 neg  
107 F Branca 36 não não não 51,1 2,1 neg  
108 F Branca 3 não não não 15,3 2,4 neg  
109 F Branca 5 não não não 34,2 2,1 neg  
110 F Branca 30 não não não 50 1 neg  
111 F Parda 29 não não não 34 3 neg  
112 F Parda 3 não não não 23 3,5 neg  
113 F Branca 25 não não não 12 2,6 neg  
114 F Parda 5 não não não 65 7 pos  
115 F Parda 29 não não não 43,8 1,4 neg  
116 M Negra 3 não não não 45,3 2,2 neg  
117 F Negra 25 não não não 75,4 3,5 neg  
118 F Branca 36 não não não 58 0,7 neg  
119 M Branca 32 não não não 34,6 1,7 neg  
120 F Negra 4 não não não 13,7 3,5 neg  
121 F Negra 37 não não não 57,7 2,6 neg  
122 M Branca 3 não não não 42 3,5 neg  
123 M Branca 27 não não não 22 3,2 neg  
124 M Branca 3 não não não 17,8 4 neg  
125 F Parda 36 não não não 7,8 1 neg  
126 M Parda 11 não não não 10 3,5 neg  
127 F Branca 40 não não não 47,6 3,2 neg  
128 M Branca 9 não não não 20,6 2,2 neg  
129 F Parda 3 não não não 23,4 4,3 neg  
130 F Parda 25 não não não 35,3 3,2 neg  
131 M Negra 4 não não não 20,5 3,3 neg  
132 F Negra 22 não não não 23 2,4 neg  

           

F = feminino;  M = masculino;  DA = dermatite atópica;  RA = rinite alérgica;  AB = asma 
brônquica;  PPF = exame protoparasitológico de fezes;  SCORAD = escala de gravidade da 
dermatite atópica. 
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Anexo F -  Distribuição dos resultados no teste epicutâneo ao ácaro 
Aleuroglyphus ovatus, nas concentrações estudadas, com 
leitura de 48 horas. 

  
paciente 0,1% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% P 1% P 3% controle

1 neg neg neg neg neg neg neg neg 
2 neg neg neg neg neg neg neg neg 
3 neg neg neg neg neg neg neg neg 
4 neg neg neg neg neg neg neg neg 
5 neg neg neg neg neg neg neg neg 
6 neg neg neg neg neg neg neg neg 
7 neg neg neg neg neg neg neg neg 
8 neg neg neg neg neg neg neg neg 
9 neg neg neg neg neg neg neg neg 

10 neg neg pos pos pos neg pos neg 
11 neg neg neg neg neg neg neg neg 
12 neg neg neg neg neg neg neg neg 
13 neg neg neg neg neg neg neg neg 
14 neg neg neg neg neg neg neg neg 
15 neg neg neg neg neg neg neg neg 
16 neg neg neg neg neg neg neg neg 
17 neg neg neg neg neg neg neg neg 
18 neg neg neg neg neg neg neg neg 
19 neg neg neg neg neg neg neg neg 
20 neg neg neg neg neg neg neg neg 
21 neg neg neg neg neg neg neg neg 
22 neg neg neg neg neg neg neg neg 
23 neg neg neg neg neg neg neg neg 
24 neg neg neg neg neg neg neg neg 
25 neg neg neg neg neg neg neg neg 
26 neg neg neg neg neg neg neg neg 
27 neg neg neg neg neg neg neg neg 
28 neg neg neg neg neg neg neg neg 
29 neg neg neg neg neg neg neg neg 
30 neg neg neg neg neg neg neg neg 
31 neg neg neg neg neg neg neg neg 
32 neg neg neg neg neg neg neg neg 
33 neg neg neg neg neg neg neg neg 
34 pos pos pos pos pos pos pos pos 
35 neg neg neg neg neg neg neg neg 
36 neg neg neg neg neg neg neg neg 
37 neg neg neg neg neg neg neg neg 
38 neg neg neg neg neg neg neg neg 
39 neg neg neg neg pos neg neg neg 
40 neg neg neg neg neg neg neg neg 
41 neg neg pos neg neg pos pos neg 
42 neg neg neg neg neg neg neg neg 
43 neg neg neg neg neg neg neg neg 
44 neg neg neg neg neg neg neg neg 
45 neg neg pos pos pos neg pos neg 
46 neg neg neg neg neg neg neg neg 



Anexos  
  
 

80

 
paciente 0,1% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% P 1% P 3% controle

47 neg neg neg neg neg neg neg neg 
48 neg neg neg neg neg neg neg neg 
49 neg neg neg neg neg neg neg neg 
50 neg neg neg neg neg neg neg neg 
51 neg neg neg neg neg neg neg neg 
52 neg neg neg neg neg neg neg neg 
53 neg neg neg neg neg neg neg neg 
54 neg neg neg neg neg neg neg neg 
55 neg neg neg neg neg neg neg neg 
56 neg neg neg neg neg neg neg neg 
57 neg neg neg neg neg neg neg neg 
58 neg neg neg neg neg neg neg neg 
59 neg neg neg neg neg pos pos neg 
60 neg neg neg neg neg neg neg neg 
61 neg neg neg neg neg neg neg neg 
62 neg neg neg neg neg neg neg neg 
63 neg neg neg neg neg neg neg neg 
64 neg neg neg neg neg neg neg neg 
65 neg neg neg neg neg neg neg neg 
66 neg neg neg neg neg neg neg neg 
67 neg neg neg neg neg neg neg neg 
68 neg neg neg neg neg neg neg neg 
69 neg neg neg neg neg neg neg neg 
70 neg neg neg neg neg neg neg neg 
71 neg neg neg neg neg neg neg neg 
72 neg neg neg neg neg neg neg neg 
73 neg neg neg neg neg neg neg neg 
74 pos pos pos pos pos pos pos neg 
75 neg neg neg neg neg neg neg neg 
76 neg neg neg neg neg neg neg neg 
77 neg neg neg neg neg neg neg neg 
78 neg neg neg pos pos pos pos neg 
79 neg neg neg neg neg neg neg neg 
80 neg neg neg neg neg neg neg neg 
81 neg neg neg neg neg neg neg neg 
82 neg neg neg neg neg neg neg neg 
83 neg neg neg neg neg neg neg neg 
84 neg neg neg neg neg neg neg neg 
85 neg neg neg neg pos pos pos neg 
86 neg neg neg neg neg neg neg neg 
87 neg neg neg neg neg neg neg neg 
88 neg neg neg neg neg neg pos neg 
89 neg neg neg neg neg neg neg neg 
90 neg neg neg neg neg neg neg neg 
91 neg neg neg neg neg neg neg neg 
92 neg neg neg neg neg neg neg neg 
93 neg neg neg neg neg neg neg neg 
94 neg neg neg neg neg neg neg neg 
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paciente 0,1% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% P 1% P 3% controle

95 neg neg neg neg neg neg neg neg 
96 neg neg neg neg neg neg neg neg 
97 neg neg neg neg neg neg neg neg 
98 neg neg neg pos pos neg pos neg 
99 neg neg neg neg neg neg neg neg 
100 neg neg neg neg neg neg neg neg 
101 neg neg neg neg neg neg neg neg 
102 neg neg neg neg neg neg neg neg 
103 neg neg neg neg neg neg neg neg 
104 neg neg neg neg neg neg neg neg 
105 neg neg neg neg neg neg neg neg 
106 neg neg neg neg neg neg neg neg 
107 neg neg neg neg neg neg neg neg 
108 neg neg neg neg neg neg neg neg 
109 neg neg neg neg neg neg neg neg 
110 neg neg neg neg neg neg neg neg 
111 neg neg neg neg neg neg neg neg 
112 neg neg neg neg neg neg neg neg 
113 neg neg neg neg neg neg neg neg 
114 neg neg neg neg neg neg neg neg 
115 neg neg neg neg neg neg neg neg 
116 neg neg neg neg neg neg neg neg 
117 neg neg neg neg neg neg neg neg 
118 neg neg neg neg neg neg neg neg 
119 neg neg neg neg neg neg neg neg 
120 neg neg neg neg neg neg neg neg 
121 neg neg neg neg neg neg neg neg 
122 neg neg neg neg neg neg neg neg 
123 neg neg neg neg neg neg neg neg 
124 neg neg neg neg neg neg neg neg 
125 neg neg neg neg neg neg neg neg 
126 neg neg neg neg neg neg neg neg 
127 neg neg neg neg neg neg neg neg 
128 neg neg neg neg neg neg neg neg 
129 neg neg neg neg neg neg neg neg 
130 neg neg neg neg neg neg neg neg 
131 neg neg neg neg neg neg neg neg 
132 neg neg neg neg neg neg neg neg 

P = extrato de comida de peixes;  neg = negativo;  pos = positivo 
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Anexo G -  Distribuição dos resultados no teste epicutâneo ao ácaro 
Aleuroglyphus ovatus, nas concentrações estudadas, com 
leitura de 96 horas. 

 
paciente 0,1% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% P 1% P 3% controle 

1 neg neg neg neg neg neg neg neg 
2 neg neg neg neg neg neg neg neg 
3 neg neg neg neg neg neg neg neg 
4 neg neg neg neg neg neg neg neg 
5 neg neg neg neg neg neg neg neg 
6 neg neg neg neg neg neg neg neg 
7 neg neg neg neg neg neg neg neg 
8 neg neg neg neg neg neg neg neg 
9 neg neg neg neg neg neg neg neg 

10 neg neg neg neg neg neg neg neg 
11 neg neg neg neg neg neg neg neg 
12 neg neg neg neg neg neg neg neg 
13 neg neg neg neg neg neg neg neg 
14 neg pos neg neg neg neg neg neg 
15 neg neg neg neg neg neg neg neg 
16 neg neg neg neg neg neg pos neg 
17 neg neg neg neg neg neg neg neg 
18 neg neg neg neg neg neg neg neg 
19 neg neg neg neg neg neg neg neg 
20 neg neg neg neg pos neg neg neg 
21 neg neg neg neg neg neg neg neg 
22 neg neg neg neg neg neg neg neg 
23 neg neg neg neg neg neg neg neg 
24 neg neg neg neg neg neg neg neg 
25 pos pos pos pos pos pos pos pos 
26 neg neg neg neg neg neg neg neg 
27 neg neg neg neg neg neg neg neg 
28 neg pos pos pos pos neg neg neg 
29 neg neg neg neg neg neg neg neg 
30 neg neg neg neg neg neg neg neg 
31 neg neg neg neg neg neg neg neg 
32 pos pos pos pos pos pos pos pos 
33 neg neg neg neg neg neg neg neg 
34 neg neg neg neg neg neg neg neg 
35 neg neg pos pos pos neg neg neg 
36 neg neg neg neg neg neg pos neg 
37 neg neg neg neg neg neg neg neg 
38 neg neg neg neg pos neg neg neg 
39 neg neg neg neg pos neg neg neg 
40 neg neg neg neg neg neg neg neg 
41 neg neg neg pos pos neg pos neg 
42 neg neg neg neg neg neg neg neg 
43 neg neg neg neg neg neg neg neg 
44 neg neg neg neg neg neg neg neg 
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paciente 0,1% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% P 1% P 3% controle 

45 neg neg neg neg neg neg neg neg 
46 neg neg neg neg neg neg neg neg 
47 neg neg neg neg neg neg neg neg 
48 neg neg neg neg neg neg neg neg 
49 neg neg neg neg neg neg neg neg 
50 neg neg neg neg neg neg neg neg 
51 neg neg neg neg neg neg neg neg 
52 neg neg neg neg neg neg neg neg 
53 neg neg neg neg neg neg neg neg 
54 neg neg neg neg neg neg neg neg 
55 neg neg neg neg neg neg neg neg 
56 neg neg neg neg neg neg neg neg 
57 neg neg neg neg neg neg neg neg 
58 pos pos pos pos pos neg neg neg 
59 neg neg neg neg neg neg neg neg 
60 neg neg neg neg neg neg neg neg 
61 neg neg neg neg neg neg neg neg 
62 neg neg neg neg neg neg neg neg 
63 neg neg neg neg neg neg neg neg 
64 neg neg neg neg neg neg neg neg 
65 neg neg neg neg neg neg neg neg 
66 neg neg neg neg neg neg neg neg 
67 neg neg neg neg neg neg neg neg 
68 neg neg neg neg neg neg neg neg 
69 neg neg neg neg neg neg neg neg 
70 neg neg neg neg neg neg neg neg 
71 neg neg neg neg neg neg neg neg 
72 neg neg neg neg neg neg neg neg 
73 neg neg neg neg neg neg neg neg 
74 pos pos pos pos pos neg neg neg 
75 neg neg neg neg neg neg neg neg 
76 neg neg neg neg neg neg pos neg 
77 neg neg neg neg neg neg neg neg 
78 neg neg neg pos pos neg neg neg 
79 neg neg neg neg neg neg neg neg 
80 neg neg neg neg neg neg neg neg 
81 neg neg neg neg neg neg neg neg 
82 neg neg neg neg neg neg neg neg 
83 neg neg neg neg neg neg neg neg 
84 neg neg neg neg neg neg neg neg 
85 neg neg pos pos pos pos pos pos 
86 neg neg neg neg neg neg neg neg 
87 neg neg neg neg neg neg neg neg 
88 neg neg neg neg neg neg neg neg 
89 neg neg neg neg neg neg neg neg 
90 neg neg neg neg neg neg neg neg 
91 neg neg neg neg neg neg neg neg 
92 neg neg neg neg neg neg neg neg 
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paciente 0,1% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% P 1% P 3% controle 

93 neg neg neg neg neg neg neg neg 
94 neg neg neg neg neg neg neg neg 
95 neg neg neg neg neg neg neg neg 
96 neg neg neg neg neg neg neg neg 
97 neg neg neg neg neg neg neg neg 
98 neg neg neg neg neg neg pos neg 
99 neg neg neg neg neg neg neg neg 
100 neg neg neg neg neg neg neg neg 
101 neg neg neg neg neg neg neg neg 
102 neg neg neg pos pos neg neg neg 
103 neg neg neg neg neg neg neg neg 
104 neg neg neg neg neg neg neg neg 
105 neg neg neg neg neg neg neg neg 
106 neg neg neg neg neg neg neg neg 
107 neg neg neg neg neg neg neg neg 
108 neg neg neg neg neg neg neg neg 
109 neg neg neg neg neg neg neg neg 
110 neg neg neg neg neg neg neg neg 
111 neg neg neg neg neg neg neg neg 
112 neg neg neg neg neg neg neg neg 
113 neg neg neg neg neg neg neg neg 
114 neg neg neg neg neg neg neg neg 
115 neg neg neg neg neg neg neg neg 
116 neg neg neg neg neg neg neg neg 
117 neg neg neg neg neg neg neg neg 
118 neg neg neg neg neg neg neg neg 
119 neg neg neg neg neg neg neg neg 
120 neg neg neg neg neg neg neg neg 
121 neg neg neg neg neg neg neg neg 
122 neg neg neg neg neg neg neg neg 
123 neg neg neg neg neg neg neg neg 
124 neg neg neg neg neg neg neg neg 
125 neg neg neg neg neg neg neg neg 
126 neg neg neg neg neg neg neg neg 
127 neg neg pos pos pos neg neg neg 
128 neg neg neg neg neg neg neg neg 
129 neg neg neg neg neg neg neg neg 
130 neg neg neg neg neg neg neg neg 
131 neg neg neg neg neg neg neg neg 

132 neg neg neg neg neg neg neg neg 

P = extrato de comida de peixes;  neg = negativo;  pos = positivo 
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