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DERMATITE ATÓPICA (DA)

A dermatite atópica é doença inflamatória da pele que inclui a predisposição a 
produzir resposta IgE a alérgenos presentes no ambiente, constituindo uma das 
manifestações das doenças atópicas, junto com a asma e a rinite alérgica.  

Essa doença é caracterizada por episódios frequentes de eczema associado a 
prurido, acometendo superfície da pele geneticamente alterada, induzindo, por 
fenômenos imunológicos, a presença de inflamação. 

Infelizmente, a dermatite atópica afeta uma grande proporção de crianças, sendo 
que a maioria delas desenvolve a doença antes dos 2 anos de idade, e é mais 
comum em lactentes. 

Foi observado também que houve um aumento de 2 a 3 vezes da ocorrência da 
mesma nos últimos 30 anos. Devido a isso, tornou-se necessário avaliar mais 
opções de tratamento seguras e eficazes em seu tratamento. 



Alternativas ao Tratamento Corticosteróide em Crianças:

Tacrolimus..............................0,03%

Pomada  qsp...........................50g

Pomada de Tacrolimus

Aplicar nas áreas afetadas 2 vezes ao dia ou 

conforme orientação médica

. 

 

Vitamina D.......5mcg (200 UI/gota)

Veículos Oleoso qsp................30mL

Gotas de Vitamina D

Administrar 1 gota ao dia ou conforme orientação médica.

. 

 

Um estudo com 60 pacientes, idades entre 2 e 10 anos, com dermatite atópica 
por no mínimo 1 ano foram selecionados e distribuídos entre o grupo intervenção 
(tacrolimus 0,03%, 2 vezes ao dia) ou controle (Acetato de hidrocortisona 1%). 
 
Após o tratamento, verificou-se que a pomada de tacrolimus age de forma eficaz 
e segura no tratamento da DA em pacientes pediátricos 

Já foi relatado por alguns estudos que a vitamina D administrada via oral foi 
capaz de aumentar a quantidade de catelicidinas, principalmente nas áreas com 
lesões decorrentes da dermatite atópica. 
 
D’Auria et al., verificaram uma associação entre a vitamina D e a ocorrência de 
DA em crianças. 



As formas de tratamento convencionais apresentam potenciais efeitos adversos, 
podendo ser algumas vezes graves. Por isso, de acordo com uma investigação 
feita na Noruega, cerca de 50% dos pacientes recorrem a tratamentos 
alternativos, principalmente a homeopatia, devido à elevada insatisfação com o 
tratamento convencional (Eizayaga, 2012). 
 
Um estudo foi feito para avaliados pacientes com DA que espontaneamente 
procuraram a terapia homeopática. 
 
Este estudo permitiu concluir que o tratamento homeopático é uma boa 
estratégia para manejo dos sintomas na DA. Sulphur é um medicamento 
importante para ser considerado para o tratamento homeopático da DA, desde 
que os sintomas de sua matéria médica combinem com os sintomas específicos 
do indivíduo doente. Mesmo tendo sido eficaz para 60% dos casos, para os 
outros 40% provavelmente não terá ação alguma, já que é individualizado, isto 
é, depende de outros sintomas que o doente de DA apresenta. 
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Sulphur 

Sulphur.....................................30CH

Glóbulos...................................qsp
Administrar 5 glóbulos, 3 vezes ao dia ou conforme 

orientação do médico homeopata.

 

Sinonímia: Sulfur, Flavum 
Droga: Enxofre - S 

Resultados Benéficos em Crianças Atópicas 

Uma revisão bibliográfica conduzida por Rossi et al. (2012), que avaliou 213 
crianças com doenças atópicas  demonstrou que o tratamento homeopático 
apresenta efeitos terapêuticos positivos, promovendo redução da tendência de 
manter a DA. Além disso, 62,5% dos indivíduos reportaram melhora significativa 
ou resolução completa do quadro. 
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Recentemente o uso de alimentos funcionais com atividade antialérgica tem 
chamado atenção, como por exemplo certas bactérias lácticas conhecidas pelos 
seus efeitos imunomodulatórios. 

Em culturas celulares o Lactobacillus plantarum demonstrou induzir IL-10, uma 
citocina anti-inflamatória e em modelos animais demonstrou efeitos 
antialérgicos. 

Em humanos o Lactobacillus plantarum demonstrou aliviar os sintomas e 
melhorar a qualidade de vida de pacientes com polinose do cedro japonês. 

Com isso ficou questionado se o Lactobacillus plantarumtambém poderia aliviar 
os sintomas da dermatite atópica em pacientes adultos. 

Estudo examinou se a ingestão diária de um suco cítrico contendo Lactobacillus 
plantarum alivia os sintomas da dermatite atópica. 
 
Foram avaliados homens e mulheres com idades entre 18 e 77 anos 
apresentando dermatite atópica leve à moderada que receberam: 

Lactobacillus plantarum 
Garrafa de suco fermentado (100 mL) contendo 6 × 1010UFC. 
Consumida pela manhã após o café da manhã. 

Os resultados sugerem que a ingestão diária da bebida fermentada contendo 
Lactobacillus plantarum apresenta efeitos benéficos sobre os sintomas e 
qualidade de vida de pacientes com dermatite atópica leve a moderada através 
de um efeito imunomodulatório via atenuação de ECP e IgE 
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Lactobacillus plantarum........6 × 1010UFC

Excipiente qsp........................1  Cápsula 

Cápsulas de Lactobacillus plantarum

Administrar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação médica.. 

 

Um outro estudo avaliou os efeitos imunomodulatórios da suplementação com 
probióticos e sua capacidade de interferir sobre o escore de severidade da 
dermatite atópica (DA) em adultos. Foram avaliados 38 pacientes com idades 
entre 18 e 46 anos com DA moderada a severa e divididos em 2 grupos para 
receber uma suplementação com Lactobacillus salivarius ou placebo. A 
suplementação promoveu efeitos imunomoduladores de probióticos específicos, 
reforçando seus benefícios na modificação clínica de doenças como a dermatite 
atópica, levando ao reequilíbrio da microbiota intestinal alterada (Drago et al., 
2012). 
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Lactobacillus salivarius............1 x 109 UFC*

Excipiente qsp.............................1 Cápsula 

Cápsulas de Lactobacillus salivarius

Administrar 1 cápsula ao dia ou conforme orientação médica. *Dose usual.

. 

 

A aplicação tópica de um extrato de Lactobacillus promoveu redução do eritema 
da pele, reparação da barreira cutânea e redução de bactérias patogênicas 
(Muizzuddinet al., 2012). 

PRO-BIO..........................................5%

Creme qsp.......................................30 g 

Creme com Probióticos

Aplicar 2 vezes ao dia ou conforme orientação médica.

 

PRO-BIO é um ativo cosmético composto por um filtrado de probióticos 

(Lactobacillus bulgaricus) indicado para melhorar a integridade da pele. 

INCI Name: Lactobacillus Bulgaricus Ferment Filtrate. 

Active Concepts, EUA. 
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