
A primeira vacina 
específica para cães

Omnívoro
Utiliza a língua para 

potenciar o seu 
sentido de humor

Inteligente? Animal de 
estimação

Mamífero

[substantivo m. s.] Homem, 
ser humano, pessoa.

Omnívoro

Inteligente 
(sobretudo quando tem 

fome)

Utiliza a língua para 
potenciar o seu 

sentido do gosto

Animal de 
estimação

Mamífero

[substantivo m. s.] Mais conhecido 
como cão doméstico ou canino.

Homo sapiens

Canis lupus familiaris
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Embora tenhamos coisas em comum, não somos iguais



Consiste na administração de quantidades gradualmente crescentes 
de um agente alergénico para dessensibilizar o animal face ao 
causador da alergia.

A imunoterapia estimula o sistema imunitário do próprio paciente, 
para que este reaja por si próprio:

• Controlando a resposta Th2 exagerada face ao agente 
alergénico e desviando-a para uma resposta Th1. 

• Gerando IgG bloqueantes (IgG1, IgG4) que evitam que as 
IgE se unam ao mastócito e provoquem a libertação de 
mediadores da inflamação.

80% dos animais com dermatite atópica são alérgicos 
aos ácaros do pó (Dermatophagoides sp.) e/ou aos ácaros de 
armazenamento (Tyrophagus sp., Acarus sp. e Lepidoglyphus sp.).

Para saber que agentes alergénicos se devem incluir numa 
imunoterapia deveremos realizar um teste serológico para detetar 
as IgE específicas de agentes alergénicos.

O ácaro que afeta com mais frequência o cão é o 
Dermatophagoides farinae.

TRATAMENTO IMUNOLÓGICO 
ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZADO.               

O que é?              

Como funciona?

Que agentes alergénicos se incluem nas 

A IMUNOTERAPIA COM AGENTES ALERGÉNI-

80%

20%

Outros agentes 

Ácaros



• Presença de sintomas subjetivos (Critérios de Favrot)
• Exclusão de outras doenças: alergia alimentar; dermatite 

alérgica à picada da pulga; doenças parasitárias e/ou 
infeciosas.

• Resposta ao tratamento farmacológico.

Realiza-se basicamente por:

Controlo de doenças associadas
(infeções bacterianas e/ou por Malassezia, alergias alimentares…).

PRURIDO
(com glucocorticoides, 
ciclosporina, oclacitinib 
ou lokivetmab, entre 
outros fármacos).

Controlo do sintoma principal

Os tratamentos sintomáticos 
NÃO corrigem o problema, 

• Prurido
• Pododermatite
• Eritema
• Otite   
• Foliculite bacteriana

SINTOMAS

DIAGNÓSTICO CLÍNICO

TRATAMENTO SINTOMÁTICO

A DERMATITE ATÓPICA

A dermatite atópica é uma doença cutânea 
inflamatória e pruriginosa, com sinais clínicos 
característicos. Pode estar associada, embora nem 
sempre (atopic like), à presença de anticorpos 
IgE específicos contra agentes alergénicos 
ambientais.



A IMUNOTERAPIA

PORQUE É QUE SE ELEGE A IMUNOTERAPIA  
PARA O TRATAMENTO DA  
DERMATITE ATÓPICA? 

• É o único tratamento eficaz capaz de mudar o 
curso da doença (OMS, Genebra, Conferência de 
Consenso Internacional, 1997)

• A sua composição é específica para cada paciente 
(tratamento personalizado)

• É um tratamento altamente seguro

• É um tratamento económico a longo prazo 

Pacientes com 
sensibilidade a um 
número limitado
de agentes alergénicos

Alta qualidade 
dos extratos alergénicos

Controlo de outras
alergias e/ou 

infeções 
secundárias

Início do tratamento 
o quanto antes

Cumprimento 
correto do 
protocolo de 
tratamento
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FATORES DE ÊXITO NA IMUNOTERAPIA



LETIVET, A PRIMEIRA IMUNOTER APIA 
ESPECÍFICA EM VETERINÁRIA
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ANTIGÉNIOS MAIORES 
(proteínas de alto peso molecular)

Der f15 + Der f18

ANTIGÉNIOS MAIORES 
(proteínas de baixo peso molecular)

Der f1 + Der f2

Inmunoblot de 50 µg de extrato de Dermatophagoides farinae em géis de elevado peso molecular 
(A) e baixo peso molecular (B) e incubados com soros positivos 1–18 e controlos C1–C3. O marcador 
de peso molecular é indicado à esquerda da imagem. Os agentes alergénicos mais relevantes 
identificados em ambas as condições de peso molecular, Der f15, Der f18, bandas de 43 e 34 kDa, 
Der f1 e Der f2 estão indicados à direita da imagem.

As imunoterapias Letivet 
contêm a concentração de 
agentes alergénicos ideal para 
maximizar a sua eficácia e 
segurança na espécie canina

•  Estudo com soros de cães alérgicos 
a Dermatophagoides farinae onde 
se observou que todos os pacientes 
reagiam a Der f15 e Der f18 e  
em menor escala a Der f1 e Der f21

Soro: 1 2 3 4 5 6 C1 7 8 9 10 11 12 C2 13 14 15 16 17 18 C3

   Der f 15

  Banda de 

  Banda de 

PM

  Der f 18

  Der f 2

  Der f 1

97,4 

66,2 

45,0 

31,0 

21,5 

14,4 

As imunoterapias Letivet como tratamento 
da alergia a ácaros contêm extratos de 
Dermatophagoides farinae enriquecidos com proteínas 
específicas às quais respondem mais de 50% dos 
pacientes sensibilizados.
Estas proteínas no cão são os antigénios maiores  
Der f15 e Der f18.



LABORATORIOS LETI, SLU
Gran Via de les Corts Catalanes 184, Planta 7. 08038 Barcelona
www.leti.com/animalhealth
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A imunoterapia é um tratamento
único e individualizado, desenvolvido
especificamente para cada paciente.

É o tratamento de eleição, visto que é capaz de
induzir a cura do paciente com dermatite atópica.

A nova geração de Letivet contém tecnologia 
especificamente desenvolvida para veterinária.

A concentração de agentes alergénicos padronizou-se para 
obter os melhores resultados no cão.

O fabrico dos extratos é realizado na unidade de produção 
da LETI, por peritos em ácaros.

Laboratorios LETI, a liderar a investigação


