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EDITORIAL

Após completar uma década de edições contínuas, o Jornal Paranaense de Pediatria brinda seus leitores com este
suplemento sobre “Temas de Alergia em Pediatria”. É uma iniciativa de grande valor para a ciência médica pediátrica
do estado do Paraná, pois traz toda a contribuição científica que o Prof. Dr. Nelson Augusto Rosário Filho, organizador
do suplemento, jamais negou aos pediatras do Paraná e do Brasil.

Neste suplemento somos fartamente servidos com os temas de alergia mais relevantes da atualidade, escritos por
profissionais que conseguem colocar em consonância a prática clínica com a fundamentação científica. Aliam a com-
pilação das publicações científicas atualizadas e a prática pessoal da rotina de atendimento. Melhor para nós, leitores,
que temos a oportunidade de nos aproximar do ângulo de visão de um alergista experiente. E como se não bastassem
os capítulos tão ricos em informações, há uma sessão de Destaques de Alergia e Pneumologia na Jornada Integrada em
Maringá – 2009, ótima oportunidade para colher a essência do conteúdo científico exposto na Jornada Integrada de
grande sucesso realizada no noroeste do Paraná em maio deste ano.

A Sociedade Paranaense de Pediatria sente-se orgulhosa pela ótima qualidade dos artigos que têm sido publicados
no Jornal Paranaense de Pediatria, e agradece todo o esforço do Prof. Dr. Nelson Augusto Rosário Filho, bem como o
de seus colaboradores, que tanto se empenharam na produção deste suplemento. Que seja proveitoso para todos nós.

Aristides Schier da Cruz

Presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria

Prezado leitor

É com satisfação que aceitamos o convite para editar este suplemento do Jornal Paranaense de Pediatria sobre
doenças alérgicas. Por que doenças alérgicas?  A elevada prevalência das doenças alérgicas, colocando-as entre as
doenças crônicas mais freqüentes da criança é a primeira justificativa para o tema deste suplemento. No Brasil, a
prevalência de asma ativa oscilou entre 19% e 24,3%, sendo um dos países com maior número de crianças acometidas
pela doença. Em Curitiba, a doença se inicia antes dos  3 anos de idade na maioria. Cerca de 50% dos lactentes
apresentam sibilância no primeiro ano de vida e 25% já tiveram mais de 3 episódios nesta faixa etária. No entanto, a
rinite alérgica é a doença mais freqüente, acometendo 25% de nossa população.

Com esta alta prevalência entende-se as repercussões sociais e de saúde pública, como por exemplo, o consumo de
recursos de saúde para tratamento destas doenças. Instrumentos para diagnóstico são discutidos e inclui-se  revisões
sobre outras doenças alérgicas, como urticária, dermatite atópica, reações a medicamentos, alergia alimentar, particu-
larmente, alergia ás proteínas do leite de vaca.

O tratamento das alergias começa pela prevenção, com a redução da exposição a alérgenos sensibilizadores. Passa
pelo uso de medicamentos e é complementado pela instituição de imunomoduladores e  imunoterapia específica para
alérgenos. Os consensos internacionais mais recentes e abrangentes são discutidos de maneira resumida e objetiva
para o não especialista. Aproveitamos o espaço para proporcionar aos que não estiveram presentes, sumários  de
palestras na Jornada Integrada realizada em Maringá pelos comitês de Alergia, Dermatologia e Pneumologia da SPP.

Esperamos que este suplemento sirva de referência e consulta para os associados da SPP.

Nelson Rosário Filho

Editor do Suplemento “Temas de Alergia em Pediatria”

Sergio Antonio Antoniuk

Editor Responsável do Jornal Paranaense de Pediatria
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Introdução

As reações adversas a drogas podem ser classificadas em previsíveis e não previsíveis. As previsíveis
são as mais comuns e não envolvem mecanismos imunológicos e, na maioria das vezes, são dose depen-
dentes. Podem decorrer de efeito colateral, toxicidade e outros efeitos farmacológicos, como por exemplo,
a sedação causada pelos anti-histamínicos orais ou a taquicardia com uso de beta adrenérgicos. Já as reações
não previsíveis não estão relacionadas à dose, mas com a sensibilidade individual e podem envolver ou
não mecanismos imunológicos. Neste grupo destacam-se as reações aos antibióticos betalactâmicos, prin-
cipalmente as penicilinas1.

1. Especializandos do 4º ano em Alergia e Imunologia Pediátrica, Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná - UFPR.

2. Professor Titular de Pediatria, Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná - UFPR, Coordenador do Curso de Especialização em
Alergia Pediátrica - UFPR, Diretor Científico da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia.

NARF: Rua Padre Camargo, 530, sala 103, 1º andar 80060-240 Curitiba-PR

e-mail: alexandremiyaki@yahoo.com.br Fone: (41) 3360-7938 Fax: (41) 3363-0436

Tabela 1. Classificação das reações de hipersensibilidade, segundo Gell e Coombs.

Tipo de reação Descrição Mecanismo Reações clínicas
I Hipersensibilidade imediata Mediada por IgE Anafilaxia, urticária
II Citotóxica IgM, IgG, complemento Anemia hemolítica
III Doença por imuno complexo Ac- Ag e complemento Febre, doença do soro
IV Hipersensibilidade tardia Linfócito T Dermatite de contato,

Sd. Steven-Johnson
Ig: imunoglobulina; Ac-Ag: reação anticorpo-antígeno; Sd.: síndrome

ALERGIA À PENICILINA
PENICILLIN ALLERGY

Alexandre Eiji Miyaki1, Leandro Silva de Britto1, Nelson Augusto Rosário Filho2

A incidência de alergia à penicilina varia de 10 a 20%
em pacientes internados, de 7 a 10% na população geral e
de aproximadamente 2% em cada de tratamento. Apesar
de números relativamente elevados, o risco de reação alér-
gica grave, como anafilaxia, durante um tratamento com
penicilina, é de 0,01% a 0,05%2-5. Desta forma, trabalhos
com uso de penicilinas, incluindo em esquemas prolon-
gados, como na profilaxia de febre reumática e nas ges-
tantes portadoras de sífilis, demonstraram segurança, efi-
cácia e baixo custo deste antibiótico6.

Por outro lado, quadro clínico pouco característico,
tais como as erupções cutâneas inespecíficas, que podem
decorrer de outras medicações administradas
concomitantemente com o antibiótico, ou ainda reações
cutâneas decorrentes de infecção viral, faz com que, de
forma freqüente, o diagnóstico de alergia à penicilina seja
equivocado. Apesar disso, na prática clínica diária, o re-

ceio de reação alérgica, o aumento cada vez mais fre-
qüente de bactérias multiresistentes, aliadas à publicida-
de de antibióticos mais recentes, são suficientes para que
o médico progressivamente exclua a penicilina de seu
arsenal terapêutico de primeira linha e, desta forma, fa-
vorecendo a sensível diminuição na prescrição da penici-
lina7.

É de grande importância que o diagnóstico de alergia
medicamentosa seja estabelecido de forma correta e o
paciente, sempre que possível, ser encaminhado ao
alergista para que a investigação seja realizada de forma
adequada.

Na maioria das vezes a historia de alergia a penicilina
não é muito característica. Por isso anamnese detalhada
sobre as manifestações clínicas, gravidade dos sintomas,
idade de inicio, relação entre o tempo de inicio dos sinto-
mas e do uso da medicação, duração dos sintomas, sua
reprodutibilidade em episódios de re-exposição, o uso
concomitante de outras medicações e a indicação clínica
do uso do antibiótico devem ser obtidos.

Clinicamente as reações alérgicas a penicilina foram
classificadas por Levine (1966), de acordo com o tempo
entre o início da administração da droga e o momento do
aparecimento das manifestações clínicas em:

1) reações imediatas: são aquelas que ocorrem na pri-
meira hora após a administração da droga. Entre elas des-
taca-se a urticária, podendo ou não estar acompanhada de
angioedema. O prurido generalizado, sintomas respira-
tórios, edema de glote também podem ocorrer. Estas
manifestações podem surgir já nos primeiros minutos
após exposição, sendo nesse período a anafilaxia mais
grave e uma das mais freqüentes;

2) reações aceleradas: são aquelas que ocorrem após a
primeira hora e até 72 horas após o uso da penicilina. As
mais comuns são o exantema e a urticária;

3) reações tardias: são as mais freqüentes e ocorrem
após as 72 horas do uso da medicação. Reações cutâneas
benignas e de boa evolução e outras reações tardias gra-
ves como a síndrome de Steven-Johnson e a doença do
soro símile ocorrem nesse período13,14.

A verdadeira prevalência de reações de
hipersensibilidade a penicilina, IgE mediadas, em crian-
ças é desconhecida e a maioria dos dados disponíveis é
em adultos. Algumas pesquisas demonstraram que a
maioria dos adultos com reações graves ou fatais não apre-
sentam história prévia de reações adversas significativas
com o uso da medicação. Em pacientes pediátricos há es-
cassez de publicações que relatam a prevalência de
sensibilização alérgica à penicilina em pacientes sem his-
tória prévia de reações a penicilina. A maioria dos estu-
dos incluiu crianças com historia definida ou provável de
reação à penicilina8,9. No estudo de Cetinkaya e Cag (2004),

Tipos e classificação das manifestações alérgicas

As reações alérgicas causadas pelas penicilinas podem
ser relatadas de acordo com a classificação de Gell e
Coombs (tabela 1)1.
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realizado na Turquia foram avaliadas 265 crianças e ado-
lescentes com idade de 6 a 14 anos, com uso prévio de três
ou mais cursos de penicilina no ultimo ano e ausência
antecedente de reação significativa a penicilina. Do total,
apenas 15 apresentaram teste cutâneo positivo aos
determinantes menores (MDM) e/ou peniciloil polilisina
(PPL). Não foi evidenciado aumento da sensibilização nos
pacientes com história pessoal e/ou familiar de atopia9.

Ao contrário do que muitos pediatras acreditam, uma
história pessoal ou familiar de atopia ou um teste cutâneo
alérgico positivo para fungos do gênero Penicilium não
aumenta o risco de reações alérgicas a penicilina. A via de
administração da droga pode conferir certa importância
na sensibilização. A utilização tópica de antibióticos
betalactâmicos foi abolida pelo seu alto poder de
sensibilização. Alguns autores acreditam que a via
parenteral confere maior sensibilização em relação à ad-
ministração por via oral. Reações graves como a anafilaxia
são mais freqüentes quando a droga é administrada por
via parenteral, embora também possam ocorrer na admi-
nistração por via oral2,3,7,10.

A faixa etária que mais apresenta reação anafilática
encontra-se entre 20 e 49 anos, embora os extremos da
idade não estejam abolidos. Reações anafiláticas graves
ou fatais ocorrem com maior frequência em pacientes
com uso concomitante de betabloqueador, uma vez que
essa droga interfere no efeito da epinefrina11,13.

O grupo dos antibióticos betalactâmicos é composto
pelas penicilinas, amino- penicilinas, cefalosporinas,
carbapenêmicos e monobactâmicos. Todos possuem ca-
deias químicas semelhantes e, desta forma, reações cruza-
das podem ocorrer entre estes antibióticos. Atanaskovic´-
Markovic´ et al. (2005) analisaram 1170 crianças com
historia de reações alérgicas imediatas às penicilinas e/
ou cefalosporinas. Aproximadamente 94% desses pacien-
tes tiveram testes alérgicos positivos à penicilina e 35%
para cefalosporinas. A reatividade cruzada entre penici-
linas e cefalosporinas variou de 0,3% a 23,9%, sendo mais
comum com as cefalosporinas de primeira e segunda ge-
ração e praticamente ausente com a de terceira geração.
Os pacientes alérgicos à penicilina apresentam reações
cruzadas em aproximadamente 5% com as cefalosporinas,
pouco comuns com carbapenêmicos (menor que 1%) e
praticamente ausentes com os monobactâmicos9.

As reações dos tipos II, III e IV de Gell e Coombs são
mais raras e ocorrem quando a penicilina é aplicada em
doses altas e por períodos prolongados. Alguns pacientes
podem apresentar anemia hemolítica, leucopenia e/ou
neutropenia devido a formação de anticorpos da classe
IgG. Anticorpos da classe IgM ou IgA também podem
estar envolvidos. Sintomas semelhantes a doença do soro
clássica (induzida pela aplicação de soro heterólogo) que
se manifestam, entre 7 a 10 dias após a administração da
penicilina, por febre, artralgia, mialgia, linfadenopatia,
urticária e/ou lesões exantemáticas maculo- papulares.
Pode ocorrer hematúria e proteinúria por deposição de
imunocomplexos na membrana basal dos glomérulos.
Os sintomas geralmente desaparecem alguns dias após a
suspensão do antibiótico8,13.

Diagnóstico

A penicilina é uma substância química de baixo peso
molecular, composta de um anel betalactâmico fundido a
tiazolidina (figura 1). De maneira isolada não produz res-
posta imune, sendo necessária sua ligação a proteínas do
plasma, formando um complexo haptênico, para produ-
zir resposta imune1,7,10,11.

Apresenta dois grupos de antígenos obtidos pela que-
bra do anel betalactâmico: o determinante maior ou prin-
cipal (major), composto pelo benzilpeniciloil, que
corresponde a aproximadamente 95% das moléculas; e os
determinantes menores ou secundários (minor), que são
compostos por peniciloato, penicilamina e a própria pe-

Figura 1. Estrutura química da penicilina.

nicilina7,10. Embora as determinantes menores
correspondam a aproximadamente 5% das moléculas, elas
tem papel importante na alergia a penicilina8.

Testes in vitro para detecção de IgE especifica para pe-
nicilina (RAST ou ImmunoCAP) possuem custo relativa-
mente alto e tem papel limitado no diagnóstico de aler-
gia a penicilina, pois detectam somente antígenos dos
determinantes maiores11.

Os testes in vivo podem ser realizados com: controle
positivo (solução de histamina), penicilina cristalina
(10.000 U/mL), solução determinantes menores (MDM),
peniciloil polilisina (PPL) e controle negativo (solução
salina). Inicialmente realiza-se a fase epicutânea (prick test),
seguido da aferição da reação local após 10 - 20 minutos.
Considera-se teste positivo quando ocorre formação de
pápula com diâmetro maior que 3 mm. A seguir realiza-
se o teste intradérmico utilizando soluções com 100, 1000
e 10000 U/mL, de acordo com a recomendação da Associ-
ação Brasileira de Alergia e Imunopatologia8. Considera-
se o teste positivo se houver formação de pápula maior
que 5mm.

Infelizmente as soluções de MDM e PPL não estão
disponíveis no Brasil7,10,11,12. É possível manipular uma
solução de determinantes menores ou secundários com a
mistura de uma solução de penicilina cristalina e soro
fisiológico 0,9% (10.000 U/mL) e uma solução estocada
de penicilina diluída em hidróxido de sódio 0,1 N. Quan-
do se compara testes alérgicos realizados com a soluções
de MDM e PPL com a solução de benzilpenicilina potássica
(10.000 U/mL) e a solução “manipulada” de determinantes
menores encontra-se uma concordância na positividade
de 99,8%11,15.

O risco de reações leves com o procedimento acima
descrito é baixo e varia de 0,2 a 1,2% em pacientes com
historia positiva e de 2,3 a 9,4% em pacientes com teste
prévio positivo. Reações graves, como a anafilaxia, são
extremamente raras, assim como o risco de sensibilização
pelo exame7,11.  A positividade do teste em pacientes com
história de reações adversas varia entre 7,1 a 18%. A sen-
sibilidade, especificidade e o valor preditivo positivo dos
testes cutâneos são baixos. Porém deve-se ressaltar que o
valor preditivo negativo do teste é de aproximadamente
95-98%; ou seja, em pacientes com teste negativo, a chance
de reação adversa imediata ou grave é extremamente
baixa.

O teste de provocação oral pode ser realizado em pa-
cientes com história pouco característica ou duvidosa e
que apresentem teste cutâneo positivo a penicilina. De
maneira geral o teste de provocação oral pode ser aberto
(quando o paciente e o médico sabem qual substância
esta sendo administrada) ou duplo-cego (quando ambos
desconhecem a substância, que será revelada somente
após o termino do teste). Este teste deve ser realizado em
ambiente hospitalar com recursos adequados para o aten-
dimento de situações de risco. O teste de provocação oral
negativo permite o uso da medicação. Uma pesquisa rea-
lizada em pacientes adultos com reações não graves de-
monstrou baixo índice de teste de provocação oral positi-
vo em pacientes com história e teste cutâneo positivos12.
Uma limitação do teste a ser considerada são os pacientes
com reações tardias, que podem não se manifestar com
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apenas uma dose ou com apenas um dia de tratamento.
Pacientes com historia de reações alérgicas graves e

evidência de sensibilização à penicilina, deverão receber
o diagnóstico de alergia a penicilina, não necessitando de
teste de provocação oral. Nesses casos o uso de drogas
alternativas com o espectro de ação semelhante deve ser
considerado.

Dessensibilização

Existem protocolos de dessensibilização ao antibióti-
co, nos quais doses sucessivamente maiores são fornecidas
até que o paciente tolere o tratamento com reações míni-
mas ou ausentes. Por se tratar de um procedimento de
risco o paciente deverá ser claramente informado, reali-
zado em ambiente hospitalar com a devida monitorização,
além de se obter o termo de consentimento livre e escla-
recido por escrito. A maioria dos profissionais prefere a
administração via oral, por acreditar que a mesma ofere-
ça menor risco. As vias endovenosas e subcutâneas tam-

bém podem ser utilizadas.  Independente do tipo de
dessensibilização adotada se houver interrupção do tra-
tamento por mais de 48 horas a dessensibilização deve
ser considerada perdida7,10,11.
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ALERGIA ALIMENTAR: QUANDO SUSPEITAR
E COMO DIAGNOSTICAR?
FOOD ALLERGY: WHEN YOU SUSPECT AND HOW TO DIAGNOSE?

Leandro Silva de Britto1, Alexandre Eiji Miyaki1, Nelson Augusto Rosário Filho2

O termo Reações Adversas aos Alimentos é empregado para qualquer reação indesejável que ocorre
após ingestão de alimentos ou aditivos alimentares. Estas podem ser classificadas em reações tóxicas e não-
tóxicas. As reações tóxicas são aquelas que independem de sensibilidade individual e ocorrem com a
ingestão de quantidades suficientes de alimento contaminado para desencadear reações adversas, como
por exemplo, ingestão de toxinas bacterianas presentes em alimentos. As reações não tóxicas são aquelas
que dependem de uma susceptibilidade individual e podem ser classificadas em não imunológicas (intole-
rância alimentar) e imunológicas (Alergia Alimentar)1,2,3.

Porém, este protocolo deve ser reservado a pacientes
que apresentam necessidade do uso de medicação sem
esquema terapêutico alternativo, tais como os portado-
res de febre reumática em uso profilático e gestantes com
sífilis.

Em resumo, a anamnese detalhada é a principal ferra-
menta para o diagnóstico de alergia a penicilina; o teste
cutâneo pode auxiliar para excluir a doença; pacientes
com história de reações graves e teste cutâneo positivo
devem receber drogas alternativas e a terapia de
dessensibilização deve ser reservada a pacientes com in-
dicação absoluta do uso da penicilina, sem esquema
terapêutico alternativo.
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Assim, Alergia Alimentar (AA) é a denominação uti-
lizada para as Reações Adversas aos Alimentos, que en-
volvem mecanismos imunológicos diversos, resultando
em grande variabilidade de manifestações clínicas1,2,3.

Ao contrario de outras doencas alérgicas, estudos de
prevalência da alergia alimentar são escassos e de difícil
obtenção. Isto porque as manifestações clínicas são varia-
das e se confundem com diversas situações clínicas – em
especial com outras reações adversas a alimentos, que
freqüentemente são consideradas como alergia alimen-
tar.

Até o presente momento não há estudos de
abrangência nacional ou internacional realizados para
avaliar dimensão da alergia alimentar em populações ao
redor do mundo. Na maioria das vezes, os dados de
prevalência ou incidência de alergia alimentar são obti-
dos com estudos pequenos, com métodos diagnósticos
distintos e, em geral, com resultados de grande variabili-
dade e não extrapoláveis4 .

Um dos pontos diretamente relacionado à divergên-
cia nas taxas obtidas de alergia alimentar é o critério di-
agnóstico empregado. Há oscilação na prevalência ou
incidência da alergia alimentar em crianças do nascimen-
to aos dois anos de vida desde 35%, quando se baseia
fundamentalmente em informações referidas pelos pais,
a menos de 1%, quando se utiliza o desencadeamento
oral (aberto ou cego) para confirmação diagnóstica 5,6,7.

Ainda assim, de uma forma geral, estima-se que a AA
seja mais comum em crianças, cerca de 6% em menores de
três anos, contra 3,5% em adultos e estes valores parecem
estar aumentando8,9.

O grande debate da atualidade está na necessidade em
se conseguir chegar a um ponto de equilíbrio para se evi-
tar subdiagnósticos e tendo o cuidado de não
supervalorizar a doença e dessa forma provocar erros
diagnósticos e consequentemente privações alimentares
desnecessárias, que podem atingir proporções graves. Em
publicação recente, foram documentadas 12 crianças nor-
te-americanas com quadro clínico de kwashiorkor. Em
metade delas, este quadro de extrema desnutrição decor-
ria do desvio deliberado da dieta carente em proteína, em
pacientes com intolerância ao leite de vaca10.

Dentro deste contexto, a anamnese detalhada é um
dos principais instrumentos no diagnóstico de alergia
alimentar. Deve ser centralizada nos sintomas, idade de
início, no tempo decorrido entre a ingestão e a reação, na
duração dos sintomas, na quantidade de alimento neces-
sária para iniciar os sintomas, na coexistência de fatores
associados como uso de medicamentos ou exercícios, na
reprodutibilidade, ou seja, se a reação ocorre sempre que
o alimento é ingerido, além do questionamento sobre
outras doenças atópicas. A descrição adequada dos sinto-
mas é fundamental para se avaliar a real possibilidade de
alergia alimentar, pois ocasionalmente o paciente ou os
familiares podem atribuir a ingestão do alimento, sinto-
mas não-relacionados a alergia alimentar4,11.

As manifestacões clínicas relacionadas a alergia ali-
mentar são diversas e podem ser divididas quanto a
fisiopatologia em:

-Mediadas po IgE: ocorrem, em geral, até duas horas
após a ingestão do alimento, destacando-se a urticária e o
angioedema (principalmente com o ovo, leite de vaca,
peixe, amendoim, soja e cereais), a síndrome da alergia
oral, o broncoespasmo induzido por alimentos e a reacão
anafilática (principamente com amendoim, mariscos,
nozes, crustáceos, clara de ovo e leite de vaca). A Síndrome
da Alergia Oral refere-se a sintomas associados a ingestão
de frutas frescas e vegetais, restritas à orofaringe (pruri-
do, edema em lábios e orofaringe), pois os antígenos são
inativados com a chegada ao estômago. É mais comum
em pacientes com rinite atópica, pela reatividade cruzada
entre alguns pólens e alimentos2,3.

- Não-mediadas por IgE: as reacões ocorrem mais tar-
diamente pela participação de linfócitos sensibilizados,
imunocomplexos, IgM, IgG, entre outros. A maior parte
desses casos ocorrem no TGI, destacando-se a proctite alér-
gica, enteropatia e enterocolites induzidas por proteína
alimentar, doença celíaca, além da dermatite herpetiforme.
A proctite induzida por proteina alimentar geralmente
se apresenta nos primeiros meses de vida, com diarréia
sanguinolenta, sendo o leite de vaca o principal respon-
sável. A sensibilizacão pode ocorrer no curso da
amamentacão, pela passagem de proteínas do leite de vaca
no leite materno. A enterocolite induzida por proteína
alimentar é mais comum em crianças abaixo de 3 meses
causadas pela proteína do leite de vaca ou de soja. Mani-
festa-se com vomitos ou diarréia. A dermatite
herpetiforme caracteriza-se pela presença de lesões
pápulo-vesiculares crônicas em áreas extensoras, princi-
palmente em cotovelos, joelhos e região glútea, associa-
da à enteropatia glúten-induzida em 85% dos casos. A
Síndrome de Heiner é uma síndrome específica respirató-
ria decorrente de alergia à proteína do leite de vaca. É
incomum na infância e caracteriza-se por anemia, atraso
no crescimento, hemossiderose pulmonar e pneumonia
recorrente, com infiltrados pulmonares persistentes, além
de serem detectados anticorpos IgG ao leite de vaca2,3,11.

- Quadros mistos: envolvendo mecanismos mediados
pela IgE específica ao alimento e por hipersensibilidade
induzida por linfócitos T. A resposta clínica pode ocorrer
de várias horas até dias após a ingestão. Neste grupo des-
tacam-se os quadros eosinofílicos que podem acometer o
esôfago, o estômago e porções do intestino delgado e
grosso, além da dermatite atópica (quadro 1)2.

O grande desafio para o médico não está em reconhe-
cer aquele quadro típico de manifestações mediadas por
IgE como a urticária e angioedema minutos após a
ingestão de um alimento alergênico, mas sim, em identi-
ficar aqueles quadros mistos e não-mediados por IgE, onde
não parece tão evidente a etiologia alimentar.

Também devemos considerar o diagnóstico de aler-
gia alimentar naqueles pacientes com dermatite atópica
moderada a grave. A dermatite atópica pode estar relaci-
onada a alergia alimentar em até 35% dos casos mais gra-
ves, sendo o ovo, o principal alérgeno desencadeante res-
ponsável por cerca de 80% dos casos nos EUA12,13.

Como já dito anteriormente, os quadros eosinofílicos
do TGI são distúrbios mistos com comprometimento de
linfócitos T, eosinófilos e, em 50% dos casos, com a
presenca de IgE específica para alimentos. Estudos têm
demonstrado que 50% dos pacientes que desenvolvem
estas manifestacoes apresentam atopia14. Os sintomas clí-
nicos relacionam-se com a parte do TGI acometido. Por
exemplo, devemos lembrar da hipótese diagnóstica de
esofagite eosinofílica e por conseguinte de alergia ali-
mentar, naqueles pacientes com sintomas semelhantes
ao do refluxo gastroesofágico, com baixo ganho ponderal
e má resposta terapêutica com inibidores de bomba de
prótons.

As manifestações respiratórias raramente ocorrem de
maneira isolada e geralmente estão associadas a outras
manifestações clínicas de alergia alimentar. Ainda assim,
quando estas manifestações ocorrem, conferem maior gra-
vidade ao caso, principalmente quando se apresentam na
forma de asma. Não há evidencias que otites bacterianas
ou serosas recorrentes possam estar relacionadas a aler-
gia alimentar2,15,16,17.

Com base nas informações obtidas pela anamnese, a
investigação laboratorial poderá ser implementada, para
confirmação e/ou elucidação diagnóstica. A avaliacão
laboratorial é complementar a anamnese, sendo impor-
tante ressaltar que os exames acessíveis ao diagnóstico de
alergia alimentar estão, em sua maior parte, direcionados
a avaliacão de manifestacões mediadas por IgE.
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Quadro 1. Manifestações de alergia alimentar segundo o mecanismo inunológico envolvido.

Alteração

Sistêmica

Cutânea

Gastrintestinal Alérgica
Induzida
Cólica do Lactente
Respiratória Pulmonar

Mediada por IgE

Choque Anafilático
- Anafilaxia Induzida por
Exercício Dependente de
Alimento
Urticária, Angiodema,
RASH, Morbilidade,
Urticária Aguda de
Contato, Rubor
Síndrome de Alergia Oral,
Alergia Gastrintestinal
Imediata?
Rinoconjuntivite Aguda,
Broncoespasmo Agudo

Mecanismo Misto IgE e
Célula Mediado

Dermatite Atópica,
Dermatite de Contato

Esofagite Eosinofílica
Alérgica, Gastroenterite

Asma

Não IgE Mediada

Dermatite Herpetiforme

Proctocolite, Enterocolite

Hemossiderose
(Sd. de Heiner)

Adaptado de Wegrzyn & Sampson2.  * PTN = proteína alimentar.

A pesquisa de IgE específica ao alimento suspeito pode
ser realizada tanto in vivo pela realização dos testes
cutâneos de hipersensibilidade imediata (TC), como in
vitro pela dosagem da IgE específica no sangue. A detecção
de IgE específica tem sido considerada como indicativo
da sensibilização ao alimento, na maioria das vezes ape-
nas orientando o alimento a ser utilizado no teste de pro-
vocação duplo-cego placebo controlado (DADCCP )2,17.

Os testes cutâneos por puntura, têm sido utilizados há
décadas para a medida da sensibilização aos alérgenos,
são testes simples, rápidos e podem ser realizados no
próprio consultório de médico treinado, mas requerem
alguns cuidados em sua realização e interpretação. A uti-
lização de extratos padronizados confere aos testes
cutâneos valores preditivos positivos de, no máximo, 40%,
ou seja cerca de 60% dos pacientes com testes de puntura
positivos isolados não apresentam sintomas se ingeri-
rem o alimento em questão. Em contrapartida esses tes-
tes possuem elevada especificidade com valor preditivo
negativo de 85-95% e portanto, caso a pesquisa resulte
negativa, há até 95% de chance do paciente não ser alérgi-
co a determinado alimento18,19.O resultado baseia-se na
reação de hipersensibilidade do tipo I, em que, pela pre-
sença de IgE especifica contra o alimento, ocorre a
degranulacão de mastócitos e a liberação de histamina,
que após 15 minutos leva a vasodilatacão, hiperemia e
prurido, formando uma pápula e permitindo a leitura de
resultados. São considerados positivos os resultados com
formação de pápula de induração com pelo menos 3mm
de diâmetro médio, incluindo-se o controle positivo (so-
lução de histamina) e uma diferença mínima de 2mm em
relacão ao controle negativo20.

Não há restrição de idade para a realização dos testes
cutâneos. Entretanto, nas crianças menores de seis meses
de idade, há possibilidade de testes positivos apenas para
aquelas que já foram sensibilizadas a um determinado
alimento20.

Alérgenos in natura aplicados na pele podem ser uteis
naqueles com história clara de relação entre determinado
alimento e sintomas e quando não se dispõe de extratos
padronizados. Esta variação dos testes cutâneos,
introduzida por Dreborg e Foucard em 1983 para frutas e
vegetais frescos, recebeu a denominação de “prick to prick”
e, à semelhança do teste cutâneo por puntura, deve ser
acompanhado pelos controles positivo e negativo, para
sua interpretação. Para alguns autores, o uso do prick to
prick para alimentos pode ser superior ao uso dos extratos
comerciais, por estes serem lábeis, e dessa forma, deven-
do ser repetidos os testes com produto frescos quando o
teste com extratos for negativo em paciente com história
fortemente sugestiva de alergia alimentar21,22.

Na tentativa de definir a acurácia dos testes cutâneos
no diagnóstico da alergia alimentar mediada por IgE, Hill
et al determinaram os valores médios de corte para o diâ-

metro médio das pápulas ao teste cutâneo com leite de
vaca, clara de ovo e amendoim, acima dos quais o valor
preditivo positivo para o diagnóstico de alergia alimen-
tar fosse 100%. Analisaram 467 crianças com média de
idade de três anos, submetidas a 555 provocações orais
abertas, e definiram pápulas com diâmetro maior ou igual
a 8mm para o leite de vaca e amendoim e 7mm para ovo,
em crianças acima de dois anos. Para crianças menores de
dois anos, os valores dos diâmetros médios das pápulas
do teste cutâneo que permitiriam o diagnóstico de aler-
gia alimentar seriam 6mm para o leite, 5mm para o ovo e
4mm para o amendoim23.

Os testes cutâneos são negativos em caso de alergia
alimentar não mediada por IgE.

Testes intradérmicos não são recomendados devido a
sua alta freqüência de resultados falso-positivos, além de
aumentar o risco de reação anafilática ao procedimento.

Existem diversos testes in vitro para detectar as
imunoglobulinas IgE séricas específicas circulantes. O
RAST é o método mais conhecido por ter sido o primeiro
a ser desenvolvido. Após vários métodos desenvolvidos
para a determinação dos níveis de IgE sérica, o mais em-
pregado na atualidade é o Sistema ImmunoCAP, por ser
o de maior valor preditivo positivo.

A confiabilidade dos testes in vitro é igual ou ligeira-
mente inferior a dos testes cutâneos. De uma forma geral,
estes testes possuem o valor preditivo positivo maior
que os testes cutâneos. Por ser uma alternativa de maior
custo, tais testes devem ser utilizados se os testes cutâneos
de puntura são inconclusivos ou quando não possam ser
executados, como em pacientes com extensa dermatite,
dermografismo e terapia anti-histamínica há menos de
10 dias da data do exame.

À semelhança do descrito com os testes cutâneos, ten-
ta se estabelecer os valores mínimos de IgE sérica especí-
fica a partir dos quais 90% dos pacientes teriam um
desencadeamento oral positivo com alimento. Os valo-
res de corte foram estabelecidos para alguns alimentos
(população americana): 7 kUI/L para ovo, 15 kUI/L para
leite de vaca, 30 kUI/L para a soja e 14 kUI/L para amen-
doim, no entanto, variam de acordo com a população
estudada e não podem ser estabelecidos como parâmetros
absolutos pelas diferenças regionais e hábitos alimenta-
res particulares. Atualmente ainda não existem
parâmetros específicos para a população brasileira20,24,25.

O teste de Contato Atópico (Atopy Patch-Test) consis-
te na aplicação de alérgeno, com o mesmo método dos
testes de contato tradicionais para avaliar dermatite de
contato alérgica, porém visando avaliar
hiperssensibilidade tardia a alimentos, aeroalérgenos e
alguns medicamentos. Em teoria, a importância do teste
está na avaliação de reações tardias mistas ou não-medi-
adas por IgE. Apesar de promissor, o valor do Patch-Test
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ainda é discutido. A aplicação do teste para avaliação de
sensibilização a alérgenos alimentares ainda não pode
ser incorporada como exame diagnóstico de rotina. Deta-
lhes técnicos, padronização e alguns aspectos relaciona-
dos à interpretação dos resultados ainda não estão total-
mente esclarecidos. Assim sendo, a indicação e realização
destes testes é restrita à área de pesquisa clínica26,27,28.

Nos casos de alergia alimentar com manifestações não-
mediadas por IgE ou mistas, sobretudo na APLV, a avali-
ação funcional e morfológica do tubo digestivo princi-
palmente através de exame endoscópico e/ou biópsias,
constituem-se métodos para fundamentar a hipótese de
hiperssensibilidade.

Marcadores sorológicos podem permitir a confirma-
ção do diagnóstico de alergia alimentar não mediada por
IgE ou o seu acompanhamento, entretanto, poucos estão
disponíveis na prática clínica e ainda faltam evidências
que justifiquem seu uso rotineiro. Entre eles destacam-se:
a quantificação de histamina liberada por basófilos, a de-
terminação dos níveis de anticorpos séricos IgG e IgG4
específicos (atualmente só com evidência comprovada na
Sd. Heiner), a pesquisa e a quantificação de complexos
antígeno-anticorpo, a determinação da expressão de CD63
em basófilos, a determinação dos níveis de anticorpos
IgA anti-gliadina, anti-transglutaminase e anti-
endomísio20,29.

Esta última condição, apesar de estabelecida como pa-
drão ouro para o diagnóstico das alergias alimentares,
tem sua utilização limitada na prática clínica diária pelos
custos envolvidos, pelo tempo necessário para sua reali-
zação e pela possibilidade de reações graves.

O consenso brasileiro sobre alergia alimentar de 2007,
recomenda o teste de provocacão oral em quatro situa-
ções a saber:

1) nos casos em que diversos alimentos são considera-
dos suspeitos, seus testes específicos para IgE são positi-
vos e a restrição de todos esses alimentos da dieta é im-
posta: o teste oral para cada um dos alimentos será indi-
cado para a reintrodução à dieta dos alimentos que não
provocaram reação;

2) nas reações do tipo anafiláticas, quando não se de-
monstra IgE específica para alimento suspeito (o teste de
provocação deverá ser realizado em ambiente hospita-
lar, com material de emergência disponível);

3) quando houver necessidade de se estabelecer rela-
ção causa e efeito entre o alimento e os sintomas, mesmo
que tenha havido melhora do quadro após sua restrição
da dieta;

4) nas alergias parcialmente ou não mediadas por IgE,
quando os testes laboratoriais são de pequeno auxílio di-
agnóstico2.

Quadro 2. Sugestões dos alimentos mais alergênicos para o teste de provocação oral.

Alimento
Leite

Ovo

Trigo

Soja

Amendoim

Opção para Teste
Leite em pó

Clara desidratada

Farinha de trigo

Fórmulas de soja em pó

Farelo de amendoim
(liquidificador)

Opção de Placebo
Farinha de trigo, Aveia

Farinha de milho ou trigo,
Aveia
Farinhas de arroz, aveia ou
cevada
Farinhas de arroz ou milho;
fórmulas hidrolisadas
Farinhas de grãos

Veículos
Fórmulas de arroz ou
soja, Pudins (sem leite)
Purê de batatas, Pudins

Pudins, Sucos de frutas,
Milk shakes
Pudins, Hidrolisados

Chocolate, Sorvete

Existem diversos protocolos sugerindo doses e inter-
valos de tempo para a provocação oral. Um exemplo prá-
tico, para reações mediadas por IgE, baseia-se na oferta
de 8 a 10g do alimento desidratado ou 100mL na forma
líquida, a cada 10 a 15 minutos, por cerca de 90 minutos.
Outros autores iniciam o teste com doses mais baixas,
que são dobradas sucessivamente20.

Alguns autores preconizam o teste labial no início do
procedimento, aplicando o alimento (ou placebo) no lá-
bio inferior do paciente e prosseguindo com a realização
do teste se não houver qualquer reação local ou sistêmica
após alguns minutos2,20.

Por questões de segurança, o teste de provocação oral
nas manifestações mediadas por IgE deve ser realizado
por médico treinado em Alergia, em ambiente hospita-
lar. A história de anafilaxia grave com alimento isolado e
associado à presença de anticorpos IgE específicos contra-
indica a realização do desencadeamento. Para isto os pa-
cientes devem estar em restrição do alimento suspeito
por pelo menos duas semanas, os anti-histamínicos de-
vem ser suspensos de acordo com sua meia vida e as me-

dicações para asma, reduzidas ao limite mínimo para evi-
tar sintomas2.

De preferência, o teste de provocação deve ser reali-
zado em dias separados, um para o alimento, outro para
o placebo. Em casos de reações mediadas por IgE, os dois
testes podem ser realizados no mesmo dia, desde que
haja um intervalo de quatro horas entre eles. O preparo
envolve o mascaramento do alimento quanto à sua cor,
sabor e odor. Esse resultado pode decorrer da mistura
com outro alimento ou liofilização, oferecido através de
cápsulas de gelatina2,30. O consenso Brasileiro sobre Aler-
gia Alimentar de 2007 apresenta opções de alimentos para
a provocação oral, a saber (quadro 2)2:

Apesar da diversidade de exames e pelo fato de não
existir um único teste laboratorial que possa dar o diag-
nóstico preciso e definitivo de Alergia Alimentar, os tes-
tes de desencadeamento ou provocação oral são conside-
rados os únicos métodos fidedignos para se estabelecer
tal diagnóstico, mas de difícil execução em crianças de
baixa idade.

Os testes de provocação são classificados em aberto
(paciente e médico cientes), simples cego (apenas o médi-
co sabe o que está sendo administrado) ou duplo cego e
controlado por placebo, na qual nenhuma das partes tem
conhecimento do preparado a ser testado pelo paciente.

Se não houver evidências de anticorpos IgE específi-
cos, nem história de reações imediatas e graves
(enterocolite induzida por proteínas), os alimentos po-
dem ser introduzidos em domicilio, com intervalo de
cinco a sete dias entre cada um, dependendo do quadro
inicial apresentado pelo paciente, da sua idade e da gravi-
dade do mesmo2.

De forma abrangente, a avaliação dos pacientes com
suspeita de Alergia Alimentar consiste de história clínica,
exame físico, exames laboratoriais, dietas de exclusão e
provas de provocação oral. Apesar de laborioso, o teste
de provocação oral, sobretudo duplo-cego / placebo /
controlado, ainda é o padrão ouro para o diagnóstico de
alergia alimentar, sendo relativamente seguro, desde que
realizado com as indicações e técnicas adequadas. O es-
forço  neste procedimento pode evitar privações desne-
cessárias de dietas na infância, bem como protelar medi-
das terapêuticas efetivas.
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ALERGIA OCULAR: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
OCULAR ALLERGY: DIAGNOSIS AND TREATMENT

Elizabeth Maria Mercer Mourão

A alergia ocular compreende um grupo heterogêneo de doenças inflamatórias da superfície ocular, que
apresentam o prurido ocular como seu sintoma patognomônico1. Estas patologias representam primaria-
mente reações de hipersensibilidade mediadas por IgE em resposta a aeroalérgenos do ambiente, porém
mecanismos celulares mediados por linfócitos Th2 estão também envolvidos nas formas crônicas. A
histamina é o principal mediador liberado durante a fase imediata da reação alérgica, causando prurido e
vasodilatação (hiperemia) minutos após o contato com o alérgeno. Dependendo da intensidade desta
reação, alguns indivíduos desenvolvem uma reação de fase tardia 6 a 12 horas após, com infiltração
eosinofílica, sem que nova exposição alergênica tenha ocorrido. A perpetuação deste processo pode levar
a um extenso remodelamento tecidual da superfície ocular, o que ocorre nas formas crônicas e graves de
alergia ocular2.
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Do ponto de vista clínico, as alergias oculares podem
variar desde formas leves e benignas, como as
conjuntivites alérgicas perene (CAP) e sazonal (CAS), que
não causam dano visual e, felizmente, são as formas mais
freqüentes de alergia ocular até as formas crônicas e mais
raras, como as ceratoconjuntivites vernal (CCV) e atópica
(CCA), que apresentam sintomatologia intensa e freqüen-
te envolvimento corneano, podendo levar a cegueira3.

Existem poucos dados epidemiológicos sobre a
prevalência da conjuntivite alérgica (CA). Os sintomas
oculares geralmente são apresentados associados aos sin-
tomas nasais sob a forma de rinoconjuntivite, o que pode
levar ao subdiagnóstico da doença apesar do grande nú-
mero de queixas4. Nos EUA, as alergias oculares são esti-
madas em torno de 15-20% da população geral5. Gradman
et al constataram que 42% dos pacientes com rinite e 24%
dos asmáticos tinham diagnóstico concomitante de
conjuntivite alérgica6.

crônicas de alergia ocular, é necessária para o diagnóstico
correto do tipo de conjuntivite alérgica e seu tratamento8.

A maioria dos casos de alergia ocular é de conjuntivite
benigna, de evolução intermitente ou persistente, para os
quais uma causa alérgica deve ser sempre pesquisada. A
identificação dos alérgenos pode ser feita através dos tes-
tes cutâneos por puntura ou da dosagem de IgE-específica
no soro9.  No entanto, a existência de uma sensibilização
não afirma que este alérgeno é o agente responsável pela
patologia ocular, sendo necessário haver concordância
entre a exposição a este alérgeno e o aparecimento dos
sintomas. O teste de provocação conjuntival (TPC) com o
alérgeno suspeito pode ser utilizado para esclarecimento
diagnóstico quando esta relação entre sensibilização alér-
gica e sintomas não é evidente10. O TPC é o único teste
padronizado que confirma a implicação do alérgeno como
a causa da patologia ocular de um indivíduo, pois ele
reproduz os sinais e os sintomas de conjuntivite alérgica
com precisão11. O teste consiste na aplicação de doses cres-
centes do alérgeno suspeito na conjuntiva de indivíduos
com diagnóstico de CA, sendo considerado positivo ao
desencadear uma reação ocular de prurido e hiperemia
conjuntival de média intensidade12. O olho contralateral
recebe apenas o diluente, funcionando como controle.
Recentemente, em Curitiba, aplicamos o protocolo do
TPC com alérgenos em pacientes com rinoconjuntivite
alérgica, como mostra a figura 1.

Tabela 1. Formas Clínicas de Conjuntivite Alérgica.

CCA/CCV CAS/CAP
Sintomas +++ +
Sinais +++ +

(eventos proliferativos) (vasodilatação e edema)
Envolvimento corneano + -
Doenças alérgicas associadas Dermatite atópica, asma Rinite
IgE total ++/+++ +
Testes cutâneos/IgE específica +/- +
Eosinofilia ++/+++ -/+
Hiperreatividade conjuntival inespecífica +/++ +/-
Eficácia do tratamento antialérgico -/+ ++/+++

Adaptado de: S Bonini. Atopic keratoconjunctivitis. Allergy 2004; 59 (Suppl 78): 71-73.
CCA: ceratoconjuntivite atópica; CCV: ceratoconjuntivite vernal; CAS: conjuntivite alérgica sazonal;
CAP: conjuntivite alérgica perene.

Diagnóstico

O diagnóstico da conjuntivite alérgica (tabela 1)7 é
essencialmente clínico, baseado nos sintomas de prurido
ocular, olho vermelho e lacrimejamento, história famili-
ar e pessoal alérgica e nos dados de exame físico. A eversão
da pálpebra superior para visualização da conjuntiva tarsal
superior, região freqüentemente acometida nas formas

Figura 1. Teste de provocação conjuntival com alérgenos. Acervo - Dra. Elizabeth M. M. Mourão – 2008.

Conjuntivite Alérgica Perene e Sazonal
São as apresentações clínicas mais comuns de alergia

ocular. Prurido e hiperemia oculares, lacrimejamento e
edema conjuntival (quemose) conferindo a conjuntiva uma
coloração leitosa ou rosa-pálido geralmente estão associ-
ados com sintomas nasais e faríngeos. Os episódios são
geralmente leves, agudos e autolimitados, porém podem
tornar-se recorrentes ou diários, interferindo com a qua-
lidade de vida dos indivíduos afetados. Os pólens de
gramíneas e os ácaros da poeira doméstica são os princi-
pais alérgenos responsáveis pela conjuntivite alérgica
sazonal (CAS) e conjuntivite alérgica perene (CAP), res-
pectivamente. Rosário Filho13 diagnosticou a CAS em 97%
dos adultos com polinose (média de 32 anos) em Curitiba,
nos meses entre agosto e março, sendo alta a sensibilização

ao Lolium multiflorum. A CAP foi rara em crianças abaixo
de 4 anos. A presença de sintomas nasais e oculares nos
últimos 12 meses foram indicados por 28% dos escolares
de 13 a 14 anos em Curitiba, sendo 12,2% sensibilizados
ao Dermatophagoides pteronyssinus e 1,8% ao Lolium
perenne14.

Ceratoconjuntivite Vernal (ou Primaveril)
É a forma de alergia ocular crônica mais comum na

infância, acometendo principalmente meninos na fase
pré-puberal, entre 8 e 12 anos de idade, com história de
asma, eczema ou rinite alérgica. Após a puberdade, não
há diferença de acometimento entre os sexos. Tem evolu-
ção autolimitada, com remissão espontânea em média de
5 a 10 anos após o início dos sintomas, com tendência à
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resolução até a 3ª década de vida. A doença apresenta
forte influência climática, com piora no clima seco, quen-
te e ventoso, apesar da maioria dos pacientes terem
recorrência dos sintomas durante todo o ano. Inicia-se
geralmente na primavera, daí o termo ‘primaveril’.  Apro-
ximadamente 50 a 60% dos pacientes apresentam testes
cutâneos alérgicos positivos para aeroalérgenos15. Carac-
teriza-se por prurido ocular intenso associado com secre-
ção mucosa copiosa e grudenta, lacrimejamento, fotofobia
e turvação visual. Na forma tarsal, macropapilas (>1mm
de diâmetro) infiltradas por fibrina e muco se formam na
conjuntiva tarsal superior e conferem um aspecto de pa-
ralelepípedo, podendo levar nos casos graves a ptose
palpebral. A eversão da pálpebra superior é essencial para
o diagnóstico. Na forma límbica, elevações de aspecto
gelatinoso, esbranquiçadas, formadas por epitélio
necrosado e ricas em eosinófilos e outras células inflama-
tórias podem aparecer no limbo (junção entre a córnea e
a esclera), sendo conhecidas como pontos de Horner-
Trantas. O aparecimento dos pontos de Trantas relaciona-
se com o pico de atividade da doença. Podem ainda ser
observadas nos casos mais graves da doença as dolorosas
úlceras em escudo, recobertas por muco e fibrina, de difí-
cil resolução, podendo levar a um extenso processo de
cicatrização corneana e dano visual permanente.

Ceratoconjuntivite Atópica
É outra forma grave de alergia ocular crônica, acome-

tendo principalmente adultos, ao redor da 3ª e 5ª décadas
de vida, sendo rara em crianças. História familiar de atopia
está presente na maioria dos casos e estes pacientes apre-
sentam dermatite atópica desde a infância, com os sinto-
mas oculares se desenvolvendo anos mais tarde. As pál-
pebras geralmente encontram-se edemaciadas, espessa-
das e descamativas, adquirindo um aspecto endurecido,
com disfunção das glândulas de Meibomian e olho seco
associado. Muitos pacientes ainda podem desenvolver
blefarite estafilocócica secundária. Cataratas sub-
capsulares anteriores estão associadas com a doença em
8% dos casos e caracteristicamente evoluem para
opacificação completa dentro de 6 meses, em geral após
10 anos do início da dermatite atópica16. O comprometi-
mento corneano pode ser grave, com neovascularização
importante e cegueira. Outras complicações incluem:
maior susceptibilidade à infecção por herpes vírus (ceratite
herpética), formação de simbléfaros e descolamento de
retina.

Conjuntivite Papilar Gigante
Está associada ao uso de lentes de contato (principal-

mente gelatinosas), mas seu mecanismo não está total-
mente esclarecido. O trauma contínuo causado pelas len-
tes, fios de sutura ou próteses desencadeia uma reação
papilar no tarso superior, com formação de macropapilas,
com ou sem ceratopatia associada. Além do prurido e
hiperemia oculares importantes, o paciente apresenta des-
conforto progressivo ao utilizar as lentes. Uma vez feito
o diagnóstico, deve-se suspender imediatamente o conta-
to com o agente desencadeante, o que pode levar à remis-
são do quadro. Alguns pacientes se adaptam ao uso de
lentes descartáveis. Diferente da CCA e CCV, geralmen-
te não há perda visual permanente17.

Tratamento

O aspecto mais importante do tratamento da alergia
ocular é a melhora da qualidade de vida dos pacientes. As
medidas de controle ambiental são eficazes e podem re-
sultar em até 30% de melhora dos sintomas nos pacientes
sensibilizados, cujas crises são desencadeadas pelo conta-
to com aeroalérgenos18. Os fatores irritantes extrínsecos
como fumaça de cigarro, exposição ultravioleta, colírios
que contenham conservantes (ex. cloreto de benzalcônio),
fatores que causam olho seco (ex. permanência prolonga-
da em ambiente refrigerado ou aquecido) devem ser evi-

tados. O uso de compressas geladas diminui a estimulação
das fibras C eferentes e conseqüentemente o prurido, re-
duz a vasodilatação superficial, sendo eficaz nos sinto-
mas leves e moderados de CA. Em geral, todos os colírios
proporcionam alívio sintomático adicional quando apli-
cados gelados nos olhos. Os colírios de lágrimas artifici-
ais sem conservantes promovem a irrigação e a lubrifica-
ção da conjuntiva, diluindo e lavando os alérgenos para
fora do olho e reduzindo o tempo de contato destes
alérgenos com a superfície ocular. Levam ao alívio sinto-
mático, são confortáveis e seguros para todas as idades.

Os antihistamínicos (AH) são usados para o controle
do prurido, pois bloqueiam a ação da histamina nos re-
ceptores H1 nas terminações nervosas e nos vasos sanguí-
neos. A aplicação local e direta da medicação é mais rápi-
da e mais eficiente para reduzir os sintomas de prurido
ocular quando comparada com o uso de AH oral19. O uso
prolongado de AH orais pode agravar a conjuntivite alér-
gica causando olho seco, o que torna a superfície ocular
vulnerável à ação de alérgenos e patógenos (20).  A
levocabastina e a emedastina estão liberados para crian-
ças a partir de 3 anos de idade, com excelente eficácia no
controle dos quadros agudos de CAP e CAS. Antazolina e
feniramina podem ser encontradas associadas a
vasoconstritores como a nafazolina. Esta associação é útil
para o tratamento da CA leve e esporádica, controlando o
prurido e a hiperemia conjuntival associada.

Os estabilizadores de membrana de mastócitos impe-
dem a desgranulação dos mastócitos ao bloquear o influ-
xo de cálcio intracelular que se segue a ligação IgE-
alérgeno e são úteis para a prevenção de sintomas leves e
moderados de CAP e CAS, CCV e CPG com redução do
tempo de cicatrização para as lesões corneanas.  Em geral,
estes agentes são bem tolerados, porém necessitam múl-
tiplas doses diárias e apresentam um período de sobre-
carga de várias semanas para seu efeito terapêutico.  A
lodoxamida é 2500 vezes mais potente do que o
cromoglicato dissódico21.

Os agentes de ação múltipla (ou duais) como a
olopatadina, o cetotifeno e a epinastina estão indicados
para o tratamento de todas as formas crônicas de CA e
para os sintomas agudos de CAS. Eles combinam ativida-
de antiH1 e H2, estabilização da membrana dos
mastócitos, inibição de eosinófilos, inibição de molécu-
las de adesão e geração de citocinas que são responsáveis
pela resposta alérgica de fase imediata e tardia. Estes me-
dicamentos são aprovados para uso em crianças a partir
de 3 anos de idade, com bom perfil de segurança e
tolerabilidade.

O antiinflamatório não-hormonal tópico, cetorolaco,
bloqueia a ação da cicloxigenase e conseqüente liberação
de prostaglandina E2, reduzindo o prurido ocular. Seu
efeito é muito modesto e mais de 40% dos pacientes apre-
sentam ardência excessiva, o que limita o seu uso. Está
contraindicado em casos de hipersensibilidade a AAS22.

Os corticosteróides tópicos (CE) são extremamente
eficazes em aliviar os sintomas de CA e geralmente são
necessários para o controle das exarcebações nas formas
graves e crônicas de CA ou nos casos refratários a outros
medicamentos. Eles estabilizam as membranas intra e
extra-celulares, diminuem a inflamação ao inibir a
fosfolipase A2, inibem a síntese de histamina nos
mastócitos, aumentam a ação da histaminase reduzindo
os níveis de histamina não ligada, modulam os fatores de
transcripção dentro do núcleo dos mastócitos reduzindo
a produção de mediadores inflamatórios de fase tardia.
Devido ao grande número de efeitos colaterais, potenci-
almente graves, esta classe de medicamentos fica restrita
à prescrição por médicos oftalmologistas, que têm condi-
ções de avaliar e monitorar de forma adequada estes efei-
tos, minimizando assim danos oculares relacionados com
o uso destas drogas. Os efeitos colaterais associados com
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o uso de CE são: aumento da pressão intraocular
(glaucoma), formação de catarata, maior susceptibilidade
à infecção (virais) e retardo na cicatrização. Dá-se prefe-
rência para o uso dos CE modificados, ou sítio-específi-
cos, como o loteprednol e a rimexolona23 que apresentam
melhor perfil de segurança quanto aos efeitos colaterais.

A imunoterapia alérgeno específica é uma forma de
tratamento comprovadamente eficaz nas doenças alérgi-
cas, recomendada pela Organização Mundial de Saúde,
para o tratamento e prevenção da rinoconjutivite alérgi-
ca, devendo sempre ser orientada por médicos especialis-
tas e versados nesta modalidade terapêutica. Está indicada
nos pacientes com baixa resposta terapêutica ou com efei-
tos colaterais graves aos medicamentos empregados. Vá-
rios estudos usando diferentes formas de aplicação de
imunoterapia com vários tipos de alérgenos mostraram
uma melhora significativa nos sintomas oculares de for-
ma rápida e segura na maioria dos pacientes tratados24.

A conjuntiva representa a extremidade superior do
trato respiratório e mantém um sistema de drenagem para
dentro do nariz através do ducto nasolacrimal. A superfí-
cie ocular é uma ampla área que serve como porta de
entrada para os alérgenos para dentro do corpo. Alérgenos
e mediadores inflamatórios dos mastócitos drenam para
o nariz contribuindo para a sintomatologia nasal. O trata-
mento tópico com colírios antialérgicos reduz os sinto-

mas de rinite como espirros, prurido, coriza e obstrução
nasais como demonstrado através dos testes de provoca-
ção conjuntival com alérgenos25. Da mesma forma, a pro-
vocação nasal com alérgenos pode produzir prurido ocu-
lar em até 90% dos pacientes26, sugerindo que os sinto-
mas oculares também podem ser induzidos por um refle-
xo naso-ocular27 e não exclusivamente pela exposição di-
reta da conjuntiva a alérgenos.

Na CAP e CAS associadas com RA, os corticosteróides
tópicos nasais, particularmente as novas moléculas com
baixa biodisponibilidade sistêmica como o furoato de
mometasona e o furoato de fluticasona têm mostrado
controlar o reflexo naso-ocular, proporcionando alívio
parcial dos sintomas oculares associados com a rinite sem
aumentar o risco de catarata ou hipertensão intra-ocu-
lar28.

Conclusão

O prurido ocular é o principal sintoma das diferentes
apresentações clínicas de alergia ocular, que variam de
doenças leves e autolimitadas como a CAP e a CAS até
doenças crônicas e graves com grande potencial de causar
dano visual permanente, como a CCV e a CCA. O diag-
nóstico correto do tipo de conjuntivite alérgica é essenci-
al para o tratamento.
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Introdução

Infecções virais do trato respiratório são as principais causas de atendimentos pediátricos em serviços
de emergência1. O acometimento do trato respiratório inferior, representado clinicamente por bronquiolite
aguda e pneumonia, chega a ser responsável por até 70% das internações de crianças nos meses de inverno1.

Estudos epidemiológicos, com crianças portadoras de pneumonia aguda adquirida na comunidade,
mostraram o vírus sincicial respiratório (VSR) como o agente etiológico mais comum nos 3 continentes2,3.
O VSR é um patógeno onipresente, responsável por epidemias da doença em todo o mundo4. Acima de 90%
das crianças até os 2 anos de idade apresentam anticorpos para o VSR denotando algum contato com este
vírus até esta idade5.

Outros vírus como o rinovírus, influenza, o grupo parainfluenza e o adenovírus também estão entre os
agentes causadores de infecções do trato respiratório inferior em crianças abaixo dos 5 anos de idade6,7,8.
Mais recentemente o coronavírus, bocavírus e metapneumovíurs  foram isolados em secreções de crianças
com infecções agudas do trato respiratório inferior, boa parte dos quadros apresentavam sibilos na
sintomatologia9,10,11.

Sibilância é um sintoma freqüente durante a infância. Em nosso meio 45% das crianças já apresentaram
ao menos 1 episódio de sibilância confirmada no primeiro ano de vida12. Presente em quadros respiratóri-
os de crianças asmáticas e não asmáticas, tem sido um achado clínico relacionado ás infecções virais do trato
respiratório inferior13.

Além das manifestações agudas da infecção por vírus, estudos recentes sugerem uma associação entre a
infecção aguda e sintomas recorrentes de sibilância e asma em adolescentes e adultos jovens14. Inúmeros
autores tem estudado a relação da infecção pelo VSR e o posterior desenvolvimento de asma.

RESPOSTA IMUNOLÓGICA AO VÍRUS SINCICIAL
RESPIRATÓRIO

O Vírus Sincicial Respiratório Humano (VSRH) é um
RNA vírus de fita simples, não segmentado pertencente
ao gênero Pneumovírus, à subfamília Pneumoviridae e à fa-
mília Paramyxoviridae. Dentre as proteínas virais traduzidas
por este vírus 3, a proteína F, G e SH, são as mais impor-
tantes por serem responsáveis por ligarem o vírus à célu-
la hospedeira15.

Há mais de 30 anos, quando percebeu-se que sinto-
mas recorrentes eram observados em crianças com infec-
ção anterior pelo VSR, tem-se procurado identificar a res-
posta imunológica responsável por este situação já no
momento da infecção aguda16,17,18,19,20.

Mohapatra e col. (2008), provaram que em humanos e
em modelos animais os linfócitos pulmonares estimu-
lam respostas Th1 e Th2 quando infectados pelo VSR. Es-
tes autores listaram o envolvimento de proteínas do hos-
pedeiro com ICAM 1, IFN , ERK1,2, STAT – 1/3 e
PKC  como as principais envolvidas com a infecção por
este vírus. IFN  parece estar relacionado à replicação do
VSR e as demais proteínas à expressão gênica precoce do
vírus e à inflamação15.

Queiroz e col. (2002) analisaram a resposta
imunológica humoral e celular de crianças infectadas pelo
VSR e demonstraram que antes dos 3 meses de idade a
taxa de soroconversão é baixa e a de detecção altos níveis
de IgG específica, especialmente IgG1, se dá ás custas de
anticorpos maternos, os quais apresentam pouca ativida-
de neutralizadora. Crianças maiores de 3 meses de idade,

onde ocorre predomínio da resposta celular por linfócito
B (CD20), apresentam boa soroconversão. Neste estudo,
ao analisar as citocinas liberadas após estimulação de cé-
lulas monocucleares com antígenos do VSR, houve res-
posta específica, porém sem predomínio significativo de
nenhum padrão, com produção de citocinas padrão Th1 e
Th221.

Quanto á gravidade da doença aguda pelo VSR, estu-
dos já demonstraram que presença de altos níveis de IgE
específica contra o virus , bem como níveis de IL-2 e IL-10
são fatores relacionados com a gravidade do episódio
agudo, duração da insuficiência respiratória e conseqüente
maior morbidade do quadro respiratório após a alta22,23.

VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO E SIBILÂNCIA
RECORRENTE

Vários estudos de seguimento de crianças que foram
hospitalizadas por bronquiolite pelo VSR demonstraram
que cerca de 50% destas apresentaram episódios de
sibilância recorrente após a alta. Os mesmos estudos
mostraram desaparecimento destes episódios, em média,
com 3 a 4 anos de idade16. Sigurs e col. (1995) acompa-
nhando 47 casos de crianças com bronquiolite confirma-
da pelo VSR, por 3 anos, verificou que 60 % apresentaram
sibilância recorrente no período de acompanhamento
contra 32% dos controles. Dos casos VSR positivos que
32% apresentavam relação com atopia17.

Stein e col. (1999), acompanharam crianças não hospi-
talizadas por infecções virais de diferentes etiologias até
os 13 anos. Crianças com infecção confirmada pelo VSR
apresentaram 3 a 4 vezes mais chance de sibilância recor-
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rente até os 6 anos de idade quando comparado aos con-
troles. Aos 13 anos esta diferença não foi significativa. Os
demais agentes etiológicos verificados neste estudo, en-
tres eles, o vírus influenza, o adenovírus, rinovírus,
clamídia e até algumas bactérias, mostraram a mesma
tendência de manter sintomas recorrentes após a infecção
aguda, porém em menor consistência quando compara-
do ao VSR18.

Atualmente, sugere-se 2 hipóteses que justifiquem esta
associação:

HIPÓTESE 1: A infeção por VSR ( manifestado pelo
quadro de bronquiolite aguda) seria o desencadeador da
sibilância recorrente em pacientes que já possuem uma
predisposição a atopia;

HIPÓTESE 2: A infecção do VSR em uma fase precoce
da vida, tornando-se o vírus o causador da sibilância;

O ovo ou a galinha?

Discutindo a HIPÓTESE 1
No caso de primeira hipótese o VSR seria um mero

indicador de uma condição pré-existente.
Já em 1990, Larrañaga e col. , sugeriram fatores que

poderiam predispor uma criança a desenvolver sibilância
recorrente a partir de uma infecção aguda pelo VSR24:

- Hipersensibilidade á alergenos comuns;
- Hiperresponsividade da via aérea;
- Alterações pulmonares anatômicas ou fisiológicas.
A ocorrência de produção de IgE específica ao VSR e o

consequente envolvimento de mastócitos e basófilos na
infecção aguda, parece ser uma condição inerente da cri-
ança infectada e ser um fator sinalizador de atopia e
sibilância recorrente25,26.

Detecção de histamina em secreção nasofaríngea,

leucotrieno C4 (LTC4), eosinofilia periférica e proteína
eosinofílica catiônica (ECP) tem sido considerados bons
marcadores de sibilância recorrente pelo fato de estarem
relacionados significantemente á produção de IgE especí-
fica ao VSR quando comparados aquelas crianças que não
produzem esta imunoglobulina no quadro agudo19,27,28.

A pré-disposição de produzir uma reação de
hipersensibilidade tipo I quando em contato com o VSR
tem sido o fator determinante dos sintomas recorrentes.

Em relação á ocorrência de bronquiolite bem como a
gravidade deste quadro ser justificada pela atopia do hos-
pedeiro tem sido um tema controverso, bons estudos con-
trolados tem falhado em mostrar esta relação.

Outra condição pré-existente é relacionado à
hiperresponsividade brônquica a estímulos inespecíficos.
Sugere-se que crianças com hiperresponsividade quando
em contato com VSR e outros vírus respiratórios desenca-
deariam bronquiolite aguda quando comparadas com cri-
anças sem esta condição. A dificuldade de confirmar a
hiperresposividade através de exames de provocação
(metacolina, histamina) e ainda mais, a realização destes
exames antes do episódio de infecção aguda tem deixado
esta hipótese ainda mais distante de uma confirmação29,30.

Vários autores tem apoiado a idéia de que alterações
anátomo-fisiológicas como alterações do calibre da via
aérea, ocasionando redução da função pulmonar na in-
fância seria um fator predisponente de sibilância por ví-
rus. Martinez e col. (1988) demonstraram que crianças
com parâmetros reduzidos de função pulmonar ao nasci-
mento apresentaram mais frequentemente sibilância ao
contato com vírus e quadros de recorrência destes sinto-
mas até aproximadamente 3 anos de idade. Foi o primei-
ro estudo que atraiu a atenção de pesquisadores para os
diferentes fenótipos de sibilância. Estas crianças seriam
os sibilantes transitórios29.

Figura 1. Esquema representativo das hipóteses de sibilância recorrente após infecção pelo VSR. Modificado de Fonseca C e col.
(2003)33.

Discutindo a HIPÓTESE 2
Esta hipótese sustenta a idéia de que o VSR seria o

causador de quadros de sibilância recorrente em crianças
sem quadros pré-existentes.

Durante a bronquiolite, especialmente em quadro
agudos graves, o dano da mucosa respiratória ocasiona-
da pelo intenso processo inflamatório durante a infecção
aguda, facilitaria a sensibilização por outros alérgenos
ou provocaria a exposição de receptores irritativos re-
sultando na sibilância recorrente30.

Trabalhos que estudaram o comportamento de
linfócitos humanos após infecção por VSR, demonstra-
ram grande sensibilização ao ácaro Dermatophagoides
farinae, caseína e ovoalbumina31.

Estudos em modelos animais confirmaram aumento
da hiperresposividade brônquica após infecção pelo VSR.
Larsen e col (1999) demonstram um aumento da contra-
ção brônquica pela via colinérgica e não-adrenérgica e
diminuição na broncodilatação mediada pela via inibitó-
ria destes mecanismos32.
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A carência de registros de dados laboratoriais que
definem o padrão de atopia e hiperresponsividade de cri-
anças pequenas e anteriormente á infecção pelo VSR difi-
cultam a determinação da real relação do VSR na gênese
de asma e atopia na infância.

É importante lembrar de fatores como, poluição, ta-
bagismo passivo e sensibilização á outros diferentes
alérgenos fazem parte da vida destas crianças e podem
interferir em diferentes proporções com quadros de
sibilância recorrente durante a infância e a vida adulta.

riores pelo VSR apresentam quadros de sibillância recor-
rente. Duas hipóteses tem sido estudadas para justificar
tal situação. Na primeira o VSR seria um desencadeante
de um quadro pré-existente de atopia ou
hiperreponsividade brônquica. Na segunda hipótese o
VSR causaria, por dano direto, a sensibilização á diferen-
tes aeroalérgenos, ou por determinado padrão de
estimulação celular, atopia e hiperresponsividade em cri-
anças previamente hígidas.

Conclusão
Metade das crianças com infecção das vias aéreas infe-

Estudos prospectivos e de coorte, comparados com
grupos controles, poderão no futuro, elucidar o enigma
desta relação.
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CONTROLE AMBIENTAL E PREVENÇÃO DE ALERGIAS
ENVIRONMENTAL CONTROL AND PREVENTION OF ALLERGIES

Nelson Augusto Rosário Filho1, Herberto José Chong Neto2

O tratamento preventivo da alergia tem vários níveis:
primário, secundário e terciário, e pela aplicação de
imunoterapia específica para alérgenos. O emprego de
vacinas de alérgenos pode proporcionar melhora perma-
nente do processo alérgico, prevenir novas sensibilizações
e impedir o aparecimento de asma nos pacientes com
rinite alérgica isolada. Esta abordagem só será eficaz se
multifacetada, seja nos níveis de prevenção, ou no trata-
mento medicamentoso e imunoterápico.

A prevenção primária consiste em atuar sobre aque-
les indivíduos de alto risco para evitar a sensibilização
alérgica, com a redução de exposição a alérgenos. Há evi-
dências de que mudanças na dieta materna na gravidez,
com aumento da ingestão de ácidos graxos saturados pre-
vinem o desenvolvimento de dermatite atópica, mas não
asma e rinite alérgica em seus filhos. É controverso se a
exposição a animais domésticos como cão e gato durante
a gestação evita o desenvolvimento de asma e rinite em
sua prole.

No caso da prevenção secundária, o indivíduo já está
sensibilizado, e deve-se agir para que o mesmo não tenha
sintomas. Existem níveis de exposição aos ácaros da poei-
ra doméstica para sensibilização e níveis em que indiví-
duos  sensibilizados desenvolverão sintomas ou evidên-
cias da doença. Portanto, o objetivo na prevenção secun-
dária, é reduzir os níveis de alérgenos a valores que não
incorram em aparecimento de sintomas.

Na prevenção terciária deve-se promover estratégia
para o manejo da rinite ou asma alérgica já estabelecida e
para reduzir ou eliminar as limitações da doença a longo
prazo. Nesta etapa deve-se iniciar tratamento
farmacoterápico de acordo com os consensos vigentes.
Em caso de falha terapêutica deve-se iniciar imunoterapia
específica com controle de médico especialista, medida
esta capaz de desviar a resposta imunológica do paciente
com possibilidade de cura efetiva, porém há a necessida-
de de utilização de extratos padronizados e sensibilização
comprovada por meio de IgE específica. Entretanto ne-
nhum tratamento será efetivo se não houver controle
ambiental. Apesar das evidências científicas favoráveis
de que o controle de ambiente é efetivo, este deve ser
realizado de forma ampla e não apenas com medidas es-
pecíficas em alguns ambientes e algumas situações. Acre-
dita-se que controle de ambiente parcial não é suficiente
para o manejo das doenças alérgicas. Neste caso a criação
de uma barreira efetiva que evite o contato com alérgenos
do ar pode contribuir significativamente no tratamento
das doenças alérgicas respiratórias.

As medidas de higiene de ambiente devem ser contí-
nuas, o que implica em redução na aderência às instru-
ções do médico.com o passar do tempo.  Indivíduos alér-
gicos aos pêlos de animais e que têm animal no ambiente
doméstico constituem um desafio à capacidade de persu-
asão do médico, pois a relação com o animal de estima-
ção é muito difícil de ser modificada. Não só removê-lo
do ambiente mas a recomendação de lavá-lo com fre-
qüência também não é muito bem recebida.

Revisão sistemática das medidas para evitar alérgenos
dos ácaros domésticos demonstrou que isoladamente não
são úteis para reduzir os sintomas de rinite alérgica. Não
há benefícios de intervenções físicas ou químicas. Forrar
os colchões com material impermeável reduz os níveis
de Der p 1 em aproximadamente 30%, entretanto sem
interferir nos desfechos clínicos.

Apesar disto há consenso geral que evitar alérgenos
leva à redução de sintomas e pode auxiliar alguns pacien-
tes alérgicos. Diretrizes baseadas em evidências para o
tratamento da asma revisadas pelo National Asthma
Education and Prevention Program (NAEPP) em 2007 re-
comendam o afastamento de alérgenos como parte do
tratamento da asma em pacientes com sensibilização co-
nhecida.

Medidas de higiene de ambiente devem ser mantidas
continuamente na prevenção de sensibilização alérgica e
redução de manifestações clínicas decorrentes da exposi-
ção a fatores alergênicos em pacientes com rinite e asma.
O desafio a longo prazo é manter a aderência às instru-
ções do médico.
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2. PlattsMillsTA, Vaughan JW, Carter MC. The role of intervention in
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Asthma (ARIA) 2008  Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160.

A meta do tratamento da alergia respiratória é reduzir a exposição aos alérgenos, com medidas de
higiene do ambiente, que provoquem sintomas e uso de medicamentos para controle de sintomas. A base
farmacológica é de antihistamínicos e corticosteróides nasais. A nova geração de antihistamínicos é de fácil
administração, não causa sonolência e pode ser usada em crianças de pouca idade. Os corticosteróides
tópicos nasais são fármacos eficazes e seguros para o tratamento da rinite, sem os inconvenientes conheci-
dos da ação sistêmica do corticóide.
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IgE sérica específica X Teste de puntura: qual o mais indicado?

Dra. Ana Paula Juliani
O Prick test é o método mais utilizado na prática clínica do médico Alergista e detecta a presença de IgE específica

nos mastócitos cutâneos do paciente. Trata-se de exame prático, rápido e de baixo custo. Sua sensibilidade média é de
50% , entretanto seu valor preditivo negativo é bastante alto – 95%. A dosagem sérica de IgE específica têm as mesmas
indicações clínicas do Prick test, isto é, alergias mediadas por IgE. Ambos os métodos são complementares, porém
nem sempre é necessária a solicitação de ambos, visto que apenas um dos métodos, seja “in vivo” ou ”in vitro”
concomitante com história clinica fortemente sugestiva pode levar ao diagnóstico de alergia.

Esofagite eosinofílica

Dr. Antônio Condino Neto
Vem sendo cada vez mais diagnosticada, uma tendência mundial. Trata-se de uma doença complexa, na qual

eosinófilos e outras células inflamatórias infiltram o esôfago, causando distúrbios nutricionais e funcionais como
disfagia, dor e queimação. Frequentemente relacionada à alergia alimentar. O manejo consiste na identificação das
causas da alergia (nem sempre possível), remoção dos fatores agressores, corticosteróides sistêmicos ou spray em
microdoses deglutidos e mepolizumab (anti IL-5)1. A doença é recorrente em cerca de 40% dos casos.

Referência Bibliográfica
1. JM Norvell, D Venarske, DS Hummel. Anna of  Allergy, Asthma Immunol  98:207-15,2007.

Quando investigar infecções recorrentes em crianças?

Dr. Antônio Condino Neto
O desenvolvimento do sistema imune em humanos é assincrônico. A resposta inata amadurece precocemente,

enquanto setores da resposta adaptativa mais tardiamente na idade escolar ou adolescencia. Isto explica em parte a
maior susceptibilidade a infecções em crianças menores, assim como a necessidade da repetição de imunizações,
como recomendado nos protocolos de vacinação.

Geralmente as infecções ocorrem em barreiras: aparelho respiratório, digestivo e pele (ex: otites, pneumonia,
diarréias, impetigo, etc). Contudo, infecções invasivas e graves, a necessidade de internações frequentes para tratar
infecções, o uso de antibióticos intravenosos em doses altas e por períodos prolongados, a ocorrência familiar de
infecções e a dificuldade no desenvolvimento pondero-estatural são sinais de alerta para a investigação de
imunodeficiências primárias. Os 10 sinais mais frequentes e os protocolos de investigação podem ser consultados nos
sites: www.imunopediatria.org.br ou www.jmfworld.org.

Papel da doença do refluxo gastroesofágico nas doenças respiratórias: evidencias pró

Dr. Kennedy Long Schisler
O refluxo gastroesofágico atípico, também denominado refluxo supraesofágico ou extraesofágico, é caracterizado

clinicamente por vários sintomas, a citar, tosse, broncoespasmo, apnéia, estridor, disfonia, disfagia, recusa alimentar,
irritabilidade, ruminação, hiperextensão espástica em rotação do pescoço (Síndrome de Sandifer), globus faringeo e
exfaringeação, e está associado a vários quadros clínicos, a citar, erosão dentária, pneumonia, anemia, patologias de
laringe e asma, entre outros. A impedanciometria intraluminal múltipla acoplada a sensor de pH apresenta precisão
diagnóstica superior à pHmetria convencional.  Shimizu1 propõe um novo biomarcador para esta patologia, a dosa-
gem de 8-Isoprostane via Condensado Exalado. O teste de sacarina o clearance mucociliar nasal está retardado em
pacientes com refluxo gastroesofágico terminal - e não proximal, sugerindo um mecanismo reflexo vagal e não banho
ácido como mecanismo de ação na alteração da função ciliar.  Desenvolveu-se novo sensor para ácido líquido e em
aerosol para faringe com novos parâmetros de interpretação. Com estas e outras inovações é provável que a relação
entre os sintomas e as patologias já citadas se torne mais clara.

Referência Bibliográfica
1. Shimizu Y. Proton pump inhibitor improves breath marker in moderate asthma with gastroesophageal reflux disease. Respiration 2007;74:558–64.

Papel da doença do refluxo gastroesofágico nas doenças respiratórias: evidências contra

Dra. Loreni C. S. Kovalhuk
A prevalência estimada de asma em pacientes com DRGE é 13%. Por outro lado a prevalência da Doença do

Refluxo Gastroesofágico (DRGE) em pacientes com asma varia de 30% a 80% em diferentes estudos. Entretanto, não
está definido se DRGE contribui para fisiopatologia da asma, se é secundário à asma ou se é apenas uma associação ao
acaso. Pacientes asmáticos podem apresentar retificação do diafragma, hiperinsuflação torácica, tosse, estes fatores
podem aumentar o gradiente de pressão abdominal, além do efeito de medicações para o tratamento da asma que
podem contribuir para relaxamento do esfíncter esofágico inferior e consequentemente potencializar a ocorrência de
RGE.

O tratamento empírico de RGE em pacientes com doença respiratória não é isento de riscos e nem sempre se
associa com resposta favorável. Portanto, quais são os pacientes com doença respiratória que poderão se beneficiar do
tratamento da DRGE?

* Asma de difícil controle, desde que sejam afastadas falhas no tratamento da asma
* Quando existem fatores de risco para DRGE



Jornal Paranaense de Pediatria - Vol. 10  - Suplemento Especial - Temas de Alergia em Pediatria, 2009 19

* Presença de sintomas respiratórios associados ao RGE
* Predomínio dos sintomas noturnos e que apresentem relação com alimentação
* Asma não alérgica
* Preditores favoráveis de resposta

* Presença de regurgitação >1x/semana
* Presença de RGE proximal
* pH<4 em >1,1% tempo

Referências Bibliográficas
1. Tolia V & Vandenplas Y. Systematic review: the extra-oesophageal symptoms of gastro-esophageal reflux disease in children. Aliment Pharmacol Ther 2009;
29, 258–72.

2.Gibson PG et al. Gastro-oesophageal reflux treatment for asthma in adults and children. Cochrane Database Systematic  Review 2003;(2):CD001496.

Malformações pulmonares

Dr. Carlos Antonio Riedi
As malformações pulmonares, embora não freqüentes, devem fazer parte do diagnóstico diferencial de doenças

pulmonares comuns na prática pediátrica. As manifestações clínicas como tosse, sibilância, estridor, doenças como
abscesso pulmonar, pneumonias de repetição podem ser indicativas de malformação pulmonar. É importante o
conhecimento destas entidades (enfisema lobar congênito, cisto broncogênico, anel vascular, entre outras), como
diagnóstico diferencial na presença de manifestações clínicas pulmonares, que geralmente tem início precoce e são
recorrentes e persitentes. O diagnóstico, em geral, pode ser realizado com  raios-X de tórax e  esofagograma. O
tratamento quase sempre é cirúrgico e é importante lembrar as alterações e malformações que possam estar associa-
das, para evitar complicações.

Referência Bibliográfica
1. Abel RM et al. Congenital Lung Disease. In: Chearnick V et al.Kendig’s Disorders of the Respiratory Tract in Children, 2006; pp.280.

O que mudou com a triagem neonatal.

Dr. Carlos Antonio Riedi
O diagnóstico precoce da fibrose cística ou mucoviscidose permite ao médico a possibilidade de: orientar os pais,

fornecer conhecimento a respeito da doença e o risco de uma nova gravidez; identificar outros casos na família a partir
de casos identificados na triagem; permite a intervenção nutricional precoce e evitar a desnutrição; oferece a oportu-
nidade de identificar a Pseudomonas aeruginosa ainda na sua forma intermitente e a possibilidade de erradicá-la;
permite intervenção precoce e o retardo no desenvolvimento da doença pulmonar. Desta forma, a triagem neonatal
para fibrose cística, permite uma sobrevida maior, oferece dignidade e melhor qualidade de vida, permite que as
crianças afetadas se tornem adultos com a doença, mas não doentes1.

Referência Bibliográfica
1. Santos GP; Domingos MT; Wittig EO; Riedi CA; Rosário NA. Programa de triagem neonatal para fibrose cística no estado do Paraná: avaliação após 30 meses
de sua implantação. J Pediatr (Rio J). 2005;81:240-4.

 Crise Aguda de Asma: na Emergência

Dr. Herberto Chong Neto
Crise aguda de asma é responsável por 5% dos atendimentos nas salas de emergência. Iniciar tratamento com

broncodilatadores de curta ação inalados, preferencialmente com aerossóis e espaçadores, e suplementação com
oxigênio e corticósteróides orais se necessários. O uso de aerossóis com espaçadores, em substituição aos nebulizadores,
na crise aguda de asma é recomendado por todas as Diretrizes e Consensos, Nacionais e Internacionais, com eficácia
comprovada, menor custo e risco de eventos adversos, maior praticidade e aceitação pelos pais1,2. O uso de
corticosteróides inalatórios ainda é controverso e não está recomendado rotineiramente.

Referências Bibliográficas
1. Chong Neto HJ, Marani DM, Kuroda F, Olandoski M, Noronha L. Different inhaled devices in acute asthma attacks: a randomized, double-blind, placebo
controlled study. J Pediatr (Rio J.) 2005; 81 (4): 298-304.

2. Cardozo CA, Chong Neto HJ, Olandoski M, Noronha L. Custo total do tratamento da crise aguda de asma em crianças utilizando diferentes dispositivos
inalatórios. Rev Bras Alergia Imunopatol 2006; 29: 100-105.

Corticoterapia sistêmica prática

Dr. José Vicente Rinaldi
Os corticoides são medicamentos utilizados para diversas condições clínicas e por quase todas as especialidades

médicas. Nesta apresentação mostrou a relação entre a estrutura química dos corticóides mais utilizados em nosso
meio e suas potências e inícios de ação.

Além disso, o perfil de efeitos colaterais destes medicamentos e os esquemas de retirada, em caso de uso por
tempo prolongado. Também foi abordado o melhor horário para se administrarem estes medicamentos em uso por
curto período e por tempo prolongado.

Como reposição, o corticoide mais adequado é a hidrocortisona, uma vez que tem ação mineralo e glicocorticóide
e mimetiza, portanto, a ação do cortisol endógeno.

Na prática, os mais utilizados são os de duração intermediária e potência média, pela facilidade de administração
uma vez ao dia, poder ser administrado por via oral com início de ação igual ou mais rápido do que os endovenosos
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e ter um perfil de efeitos colaterais melhor do que os de longa duração e alta potência. Entre os de média potência
orais, a prednisolona apresenta início de ação mais rápido e tem maior afinidade pelo receptor de glicocorticoide.

Para as situações emergenciais (trauma raquimedular, edema cerebral, edema de glote etc) os de alta potência são
mais indicados pela baixa retenção de sódio.

Referência Bibliográfica
1. Goodman & Gilman. The pharmacological basis of therapeutics. 9th ed. McGraw-Hill, New York, 1999.

Consenso Pneumonias na Infância

Dr. Grégor Paulo Chermikoski Santos
O último consenso sobre pneumonias em crianças trouxe muitas informações baseadas em evidências. Embora as

estratégias da atenção primária continuem sendo muito importantes principalmente em áreas onde não dispomos
de tecnologias como o Raio-X, cada vez mais torna-se importante a confirmação senão etiológica (ainda estamos
distantes de pesquisa bacteriológica e viral de rotina e confiável) mas da localização e extensão, bem como das
complicações não tão frequentes mas que causam importante morbi-mortalidade relacionada a essa doença. Simples
medidas como combate à desnutrição, ao baixo peso ao nascer, o estímulo ao aleitamento bem como a diminuição da
exposição ao tabagismo passivo tem contribuído para a redução da morbi-mortalidade relacionada a essa enfermida-
de tão comum na faixa etária pediátrica.

Referência Bibliográfica
1. Diretrizes Brasileiras em Pneumonias Adquiridas na comunidade em Pediatria - 2007. J Bras Pneumol. 2007;33 (Supl 1):S31-S50.

Rinossinusite crônica, quando investigar?

Dra. Simone Trippia
A rinossinusite crônica (RSC) caracteriza-se pela inflamação da mucosa do nariz e dos seios paranasais com

persistência dos sintomas por pelo menos 12 semanas. Segundo o Consenso sobre rinossinusites, ela pode ser classi-
ficada em cinco categorias: aguda, subaguda, crônica, aguda recorrente e crônica agudizada1. Novas classificações têm
sido propostas entre elas a que classifica em aguda, RSC sem polipose e RSC com polipose. Vários microorganismos
podem ser encontrados na cultura de secreção de pacientes com RSC entre eles aeróbios, anaeróbios, fungos e vírus.
O diagnóstico da rinossinusite deve basear-se na história clínica e exame físico. Nos casos crônicos os exames comple-
mentares ajudam no diagnóstico e definição da causa com a TAC de seios da face e a nasofibroscopia. A TAC de
seios da face é considerada o padrão ouro, pois fornece informações sobre as partes moles e ósseas da cavidade nasal,
seios e órbita. A nasofibroscopia avalia a presença de processo obstrutivo, desvio de septo, presença de secreção e
biofilme que pode ser causado por bactérias ou fungos. Na RSC é importante investigar alergia, polipose nasossinusal,
RGE, imunodeficiências congênitas ou adquiridas, fibrose cística, discinesia ciliar, alterações anatômicas . É importan-
te ressaltar que a ida precoce das crianças para creches ou escolas e a do tabagismo no meio domiciliar contribuem
como causa e persistência do quadro de RSC.

Referência Bibliográfica
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Broncodilatadores de longa duração são seguros em crianças?

Dra. Sonia Assunção Zulato
Os broncodilatadores de longa duração são drogas de importância incontestável no controle da asma, mas nos

últimos anos estas drogas têm sido utilizadas de forma abusiva, inclusive em asma que poderia ser controlada apenas
com corticóide isolado. Muitos artigos têm questionado a segurança dos broncodilatadores em pediatria. O FDA
solicita aos laboratórios responsáveis por essas drogas mais estudos de segurança inclusive  para a faixa etária
pediátrica.  Enquanto não se tem esses dados de segurança o GINA (Global Initiative for Asthma) nos orienta em qual
faixa etária e quando podemos utilizar os broncodilatadores1.

Em crianças de 0 a 5 anos – Os dados são insuficientes para se recomendar o uso. Em crianças de 6 a 11 anos – sem
controle com baixa dose de corticóide inalado, aumenta para média dose de corticóide, se não obtiver controle associa
broncodilatador de longa ou antileucotrieno ou teofilina.

Em adolescentes – sem controle com baixa dose de corticóide inalado, adicionar um broncodilatador de longa, não
controlou em 3-4 meses aumenta para dose média de corticóide, se não controlou pode-se aumentar o corticóide para
alta dose, adicionar antileucotrieno ou teofilina, se necessário. Como vimos, existem vários esquemas de tratamento
para se conseguir o controle da asma desde que bem diagnosticada e acompanhada.

Referência Bibliográfica
1. Global Initiative for Asthma, 2007 / Global Strategy for the Diagnosis and Management  of Asthma in Children 5 Years and Younger.

Pneumonias de repetição: diagnóstico diferencial

Dr. Paulo Kussek
Dentre as pneumopatias de repetição, está a chamada Síndrome Aspirativa, composta por 3 mecanismos: distúrbio

da deglutição, aspiração de refluxo gastresofágico e aspiração de saliva onde pacientes com déficit neuromotor,
pacientes hospitalizados, portadores de MFC do trato aerodigestivo podem aspirar alimentos, conteúdo gástrico ou
mesmo saliva, tendo como resultado final quadros respiratórios de bronquite, tosse, pneumonias e laringites1.

Referência Bibliográfica
1. K. Weir, S. McMahon, L. Barry, I.B. Masters  and  A.B. Chang. Clinical signs and symptoms of oropharyngeal aspiration and dysphagia in children.Eur Respir
J 2009; 33: 604–611.
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Alergia x intolerância a alimentos

Dra. Cinara Roberta Braga Sorice
Define-se como reação adversa ao alimento, qualquer reação anormal que apareça após a ingestão de um alimento

ou aditivo alimentar, podendo ser do tipo tóxica ou não tóxica. As não – tóxicas se dividem em Intolerância Alimentar
(não mediada pelo sistema imune), onde ocorre pela falta de uma enzima necessária à digestão de determinado
alimento, como por exemplo, na deficiência de lactase, e em Alergia Alimentar ou hipersensibilidade alimentar,
quando é demonstrado mecanismo imunológico. O quadro clínico pode ser semelhante nestas duas condições clínicas,
mas a alergia alimentar geralmente se associa as manifestações características, como: urticária, angioedema, chiado
no peito e, até mesmo, reações mais graves e generalizadas como a reação anafilática. Estas manifestações são
tipicamente alérgicas, não sendo encontradas nos casos de intolerância alimentar. As alergias alimentares podem ser
mediadas ou não por IgE e são mais prevalentes nos primeiros anos de vida, afetando cerca de 6% das crianças
menores de 3 anos de idade. Os alérgenos alimentares responsáveis por 90% das alergias alimentares são: leite de
vaca, ovo, soja, trigo, amendoim, peixe, frutos do mar e nozes, sendo os quatro últimos mais comuns em adultos. Uma
vez estabelecido o diagnóstico de hipersensibilidade alimentar, o único tratamento é a exclusão do alimento. A
eliminação total da proteína alergênica é uma tarefa difícil, sendo necessário orientar a leitura dos rótulos dos
ingredientes dos produtos alimentares, a fim de se evitar todos os alimentos que contenham o alérgeno.

Referência Bibliográfica
1. Sicherer SH, Sampson HA. Food Allergy. J Allergy Clin Immun 2006; 117 (2 Suppl):S470-5.

Reações aos componentes vacinais: quando vacinar?

Dra. Mariana Malucelli
As preparações vacinais contêm, além da fração antigênica, componentes para mantê-las efetivas e estáveis, que

podem desencadear reações adversas. Os principais componentes são:
Gelatina - potente estabilizador,  está presente nas seguintes vacina, em ordem crescente de concentração: DTP,

Influenza, Febre amarela, Raiva, Varicela, VTV (vacina tríplice viral – sarampo, rubéola, caxumba). As reações
adversas a gelatina são mais freqüentes em orientais por estarem associadas ao fenótipo HLA-DR9 em grande parte
dos casos.

Ovo – as vacinas contra Influenza e Febre amarela são cultivadas em ovos embrionados, portanto contêm resíduos
de proteína do ovo. Já a VTV é cultivada em tecido de fibroblastos de galinha e não contém proteína do ovo.

Dextrano – utilizado como estabilizante em algumas vacinas como BCG, raramente associado a reações de
hipersensibilidade (até 0.08%).

Timerosal – componente do mercúrio utilizado como preservativo em vacinas, foi removido de grande parte das
vacinas até 2001, ainda presente em quantidade residual mínima em: Pneumocócica 23-valente, Influenza, DTP,
Hepatite B, Meningocócica. Pode provocar reação local em pacientes com dermatite atópica por mercúrio (reação de
hipersensibilidade tipo IV).

Alumen – Potencializa a imunogenicidade em vacinas como a DTP, Pneumocócica conjugada, Hepatite B, Hib. Em
pacientes com alergia a alumínio, pode levar a nódulos locais pruriginosos.

Agentes antimicrobianos – os principais são neomicina, polimixina B, estreptomicina, presentes em vacinas como
VTV, Varicela, IPV (anti-pólio inativada). A principal manifestação é reação local em pacientes alérgicos a algum dos
antimicrobianos.

Referências Bibliográficas
1. Novadzki IM. Análise de reações de hipersensibilidade a vacina contra sarampo, rubéola e caxumba durante campanha de vacinação (dissertação). Curitiba
(PR): Universidade Federal do Paraná; 2007.

2. Manual de Vigilância Epidemiológica de Eventos Adversos Pós-Vacinação do Ministério da Saúde. 2ª Ed. Brasília; 2008.

Alergia a medicamentos. Como investigar?

Dra. Geórgia Karina Morgenstern Milani
As reações alérgicas aos medicamentos ocorrem em  pequeno número de pacientes, porém algumas vezes não são

adequadamente diagnosticadas. As razões que dificultam o seu diagnóstico são: variabilidade do quadro clínico,
insuficiente compreensão dos mecanismos fisiopatológicos, impossibilidade de classificação de algumas reações e
principalmente a limitação ou falta de padronização dos testes in vivo ou in vitro para confirmação do diagnóstico.

Em 80% dos casos há envolvimento cutâneo, e as manifestações mais comuns em crianças são exantemas, urticária
e angioedema, erupção fixa e fotossensibilidade1.

Os antibióticos beta-lactâmicos são os principais causadores de reações alérgicas. Deve-se sempre lembrar que
existe um risco de reação sistêmica durante a realização de testes cutâneos para estas drogas. Co Minh e cols eviden-
ciaram prevalência de 8,8% de manifestações sistêmicas em pacientes com testes cutâneos positivos para beta-lactâmicos,
como choque anafilático, anafilaxia e urticária2. Na avaliação de um provável caso de hipersensibilidade às drogas,
deve-se ter em mente os seguintes passos: estabelecer uma relação droga - sintomas, classificar o tipo de reação e
verificar a possibilidade de realização de testes confirmatórios,  e finalmente, pensar na realização de testes de
provocação nos casos em que não há uma segunda opção de droga, porém somente se a reação anterior não ofereceu
risco de vida.

Referências Bibliográficas
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Lactente Sibilante: Diagnóstico Diferencial

Dra. Débora Carla Chong e Silva
Os fenótipos de sibilância são o sibilante transitório, o não atópico e o sibilante persistente ou atópico, geraram

reflexão entre clínicos sobre o diagnóstico e tratamento adequados destes diferentes quadros. Na tentativa de diferen-
ciar estes sibilantes nos primeiros anos de vida, critérios maiores e menores são baseados em dados clínicos e
laboratoriais:

Critérios Maiores Critérios Menores
Um dos pais com asma Sensibilização a leite / ovo
Dermatite atópica Sibilância na ausência de IVAS
Sensibilização a inalantes Eosinofilia > 4%
1 critério maior ou 2 critérios menores, associado á freqüência dos sintomas:
* Ocorrência ocasional: 60% de risco para asma
* Ocorrência frequente: 75% de risco para asma
* Se o lactente não preencher esses critérios, há 90% de chance não apresentar asma. O tratamento destes lactentes

também é um assunto de intensa controvérsia. O Consenso Practall recomenda preferencialmente o uso de
broncodilatadores ß2 agonista nas exacerbações. Antileucotrienos e corticóides inalatórios de preferência budesonida
são indicados em lactentes com história de mais 3 crises.

Referência Bibliográfica
1. Bacharier LB, The European Group of Pedriatric Asthma Group. Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. Allergy
2008; 63: 5-34.

Bronquiolite viral aguda: como conduzir?

Dra. Débora Carla Chong e Silva
O vírus sincicial respiratório é o agente etiológico mais envolvido nas BVAs. Outros vírus respiratórios como o

rinovírus, metapneumovírus, parainfluenza entre outros tem sido identificados isoladamente ou em co-infecções. O
tratamento da BVA na maioria dos casos fica restrito ás medidas relativamente simples como hidratação, oxigenação
e fármacos sintomáticos como antitérmicos. Estudos duplo-cegos, randômicos, controlados com placebo, bem como
metanálises, têm falhado na demonstração de fármacos ideais para o tratamento da BVA. O uso de antibióticos,
broncodilatadores, adrenalina, ribavirina e corticosteróide sistêmico e inalatórios tem sido estudados e devem ser
indicados mediante análise de cada caso e mantidos quando algum efeito benéfico é verificado. Estudos com
antileucotrienos, surfactante e solução salina hipertônica têm se mostrado promissores. Medidas de prevenção bási-
cas como incentivo ao aleitamento materno, evitar aglomerações, lavagem adequada das mãos e dos aparelhos, como
o estetoscópio, são eficazes e devem fazer parte sistematicamente das orientações, especialmente aos lactentes de
risco. O uso de imunoglobulina (Respigam) e de anticorpos monoclonais humanizados (Palivizumabe e Numax) tem
mostrado eficácia na prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório. A Sociedade Brasileira de Pediatria e
Sociedade Brasileira de Imunizações relacionaram condições caracterizadas como altamente recomendáveis e reco-
mendáveis para o uso do palivizumabe. Estudos de fármaco-economia que comprovem o custo benefício deste uso
estão em andamento no Brasil.

Referências Bibliográficas
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2. Palivizumab Outcomes Registry Study Group. Pediatric Pulmonol. 2003;35:484-489.

Urticária crônica – tratamento - consenso europeu

Dra. Rosaly Vieira dos Santos
Os pais devem ser orientados e treinados para a aplicação de epinefrina nos pacientes com história de anafilaxia ou

com urticária ao frio. As drogas suspeitas como causas devem ser retiradas ou substituídas. Alérgenos alimentares
específicos devem ser evitados. Dieta contendo baixos níveis de pseudoalérgenos deve ser instituída. Anti-histamínicos
de segunda geração são medicamentos de primeira linha no tratamento sintomático. O aumento de quatro vezes da
dose diária recomendada é aconselhável por apresentar menos efeitos colaterais que os tratamentos alternativos. Os
corticóides sistêmicos em curto prazo podem ser necessários em crianças não-responsivas ao tratamento com anti-
histamínico em doses altas e após a tentativa com a associação do bloqueador do receptor H2. Pela gravidade da
urticária ser flutuante, e remissão espontânea ocorrer a qualquer hora, é recomendado reavaliações do paciente a cada
3 ou 6 meses quanto à necessidade do tratamento contínuo ou alternativo.

Referências Bibliográficas
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of chronic urticaria and angio-oedema. Clin Exp Allergy. 2007 May;37:631-50.

Quando a alergia alimentar é a causa?

Dra. Ana Paula Moschione Castro
A alergia alimentar é hoje um capítulo de extrema importância na pediatria. Faz-se necessário reconhecer os

mecanismos imunológicos envolvidos, estabelecer os alérgenos implicados e oferecer aos pacientes toda a orientação
para evitar novas crises. Neste contexto a leitura de rótulos, reconhecimento de sinônimos e placas de emergência são



Jornal Paranaense de Pediatria - Vol. 10  - Suplemento Especial - Temas de Alergia em Pediatria, 2009 23

Mestre em Pediatria pela UFPR, Título de Especialista pela ASBAI.

LCSK: Rua Júlia Wanderley, 657, Mercês 80430-030 Curitiba-PR.

e-mail: lorenikovalhuk@hotmail.com Fone: (41) 3027-0553 Fax: (41) 3027-0554

fundamentais. Na alergia ao leite de vaca é necessário orientar alternativas nutricional e adequada que garantam o
desenvolvimento do paciente.

Referência Bibliográfica
1. Novak – Wegrzyn A,  Sampson HA. Adverse reactions to food.Med Clin N Am. 2006: 96-127.

Controle ambiental: faz diferença?

Dra. Tsukiyo Obu Kamoi
A redução de alérgenos ambientais é bem aceita como parte do tratamento das doenças alérgicas. Os consensos

recomendam o controle ambiental como parte do tratamento da asma e da rinite alérgica1. Em contraste uma metanálise
recente concluiu que métodos de redução à exposição de alérgenos não modificou o tratamento da asma. Platts Mills2,
faz uma crítica à metanálise pois houve um pobre levantamento da literatura, análise estatística inadequada, muitos
pacientes são alérgicos a mais de um alérgeno, estudos não comparáveis e não houve avaliação na redução da
concentração do alérgeno no ambiente. Estudos que conseguiram reduzir a concentração do alérgeno obtiveram uma
melhora dos sintomas e da função pulmonar dos pacientes. Desta forma o controle ambiental devem ser mantidas
como parte do tratamento da asma e rinite alérgica.

Referências Bibliográficas
1. National Heart, Lung, and Blood Institute.Expert panel report 3: guidelines for the diagnosis and management of asthma: full report 2007. Bethesda: National
Heart, Lung, and Blood Institute;2007.

2. Platts-Mills TA. Allergen avoidance in the treatment of asthma: problems with the meta-analyses. J Allergy Clin Immunol. 2008 Oct;122(4):694-6. Review.

DESTAQUES DO ARIA 2008 – RINITE ALÉRGICA E
SEU IMPACTO SOBRE A ASMA
ALLERGIC RHINITIS AND ITS IMPACT ON ASTHMA (ARIA) 2008 UPDATE

Loreni C. S. Kovalhuk

A prevalência mundial de rinite está em ascensão. Rinite alérgica (RA) afeta 10% a 20% da população
adulta e 40% da população pediátrica. O objetivo da atualização do diagnóstico e tratamento da rinite é
fornecer subsídios baseados em evidências de revisão de literatura para aprimorar os conhecimentos dos
profissionais envolvidos no manejo da rinite alérgica1.

Rinite alérgica se caracteriza por espirros, coriza, pru-
rido e congestão nasal; ocorre de maneira bifásica, ou
seja, uma reação imediatamente à exposição a alergenos
e fase tardia na qual predomina a congestão nasal. Foi
proposta uma nova subdivisão da classificação da RA, de
acordo com a frequência e intensidade de sintomas. Pela
frequência de sintomas a RA pode ser classificada em in-
termitente e persistente; pela intensidade a RA pode ser
classificada como leve, moderada ou grave intensidade
(figura 1)2.

A importância do diagnóstico e tratamento da RA se
deve à elevada prevalência, ao impacto na qualidade de
vida, impacto na produtividade no trabalho/escola, cus-
to e co-morbidades, tais como conjuntivite alérgica, asma,
sinusite entre outras. Devido a continuidade da mucosa
nasal e das cavidades paranasais, a congestão dos óstios
de drenagem podem resultar em sinusite, a qual não ocorre
sem rinite associada, portanto o termo rinossinusite é
mais apropriado2.

Intermitente
< 4 dias por semana
ou < 4 semanas

Leve
Sem interferência com padrão de sono

Sem interferência com atividade diária,
esportes e lazer
Desempenho normal (escola, trabalho)
Sintomas sem desconforto

Persistente
> 4 dias por semana
ou > 4 semanas

Moderada-grave
Um ou mais dos seguintes itens

Interferência no padrão do sono
Prejuízo das atividades diárias, esportes e lazer
Interferência no desempenho (escola, trabalho)
Sintomas induzem desconforto

Figura 1. Classificação da Rinite Alérgica.
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Rinite alérgica deve ser considerada como fator de
risco para asma. Desta maneira pacientes com rinite alér-
gica persistente, devem ser investigados para a presença
de asma concomitante, por dados de história clínica, exa-
me físico e quando possível avaliação da função pulmo-
nar basal e pós broncodilatador. Pacientes com asma de-
vem ser avaliados quanto a presença de rinite3.

As diretrizes do impacto do tratamento da rinite so-
bre o controle da asma (ARIA), publicadas inicialmente
em 1999, estão baseadas na opinião de especialistas, por
evidências de revisão de literatura em colaboração com a
Organização Mundial de Saúde1.

A atualização das diretrizes do ARIA se faz necessária
pelo número de publicações desde 1999 abordando dados
epidemiológicos, diagnósticos, manejo e co-morbidades
da RA; além da necessidade de validação das recomenda-
ções propostas inicialmente pelo ARIA, quanto a classifi-
cação e manejo2.

Os alérgenos desencadeantes de rinite alérgica podem
variar em importância conforme a região. Principais
alérgenos intradomiciliares são ácaros da poeira,
descamação oriunda de animais de estimação, insetos e
fungos. O alérgenos extradomiciliares incluem polens e
fungos. Alérgenos alimentares raramente causam sinto-
mas nasais de forma isolada. Fatores ocupacionais po-
dem causar rinite por mecanismos alérgicos e não alérgi-
cos. Várias condições de natureza não alérgica podem

causar sintomas semelhantes, como infecções, alterações
hormonais, fatores físicos, ocupacionais, alterações
anatômicas e o uso de certas drogas, como aspirina e
antiinflamatórios não esteróides2,3.

A classificação da RA em intermitente e persistente,
leva em consideração o número de dias consecutivos com
sintomas. Usualmente, os pacientes com RA persistente
são sensibilizados a múltiplos alérgenos, tem sintomas
diários, mas podem apresentar exacerbações de caráter
sazonal quando também são sensibilizados e expostos a
polens por exemplo. Irritantes não específicos como po-
luição do ar podem agravar sintomas ou induzir sinto-
mas em pacientes com algum grau de inflamação mínima
da mucosa nasal, devido ao efeito “priming” induzido
por baixos níveis de alérgenos polínicos2,3.

Vários estudos avaliam a gravidade da RA, por ques-
tionários de qualidade de vida, produtividade no traba-
lho/escola, qualidade do sono. Além destes, o uso de
antihistamínicos com efeitos sedantes podem agravar a
sonolência e comprometer o nível de atenção em pacien-
tes com RA.

O diagnóstico de RA está baseado na história clínica
pessoal, história familiar de atopia, ao exame físico deve-
se observar os estigmas de atopia, à rinoscopia avaliar a
presença de mucosa empalidecida, hipertrofia de cornetos,
secreção hialina/mucosa. A figura 2 sumariza um roteiro
de avaliação2.

Figura 2. Sintomas de Rinite Alérgica.

Sintomas sugestivos de RA Sintomas usualmente não associados a RA

Sintomas unilaterais
Obstrução nasal sem outros sintomas
Rinorréia mucopurulenta
Secreção pós nasal, Muco espesso
e/ou sem rinorréia anterior
Dor
Epistaxe recorrente
Anosmia

>2 dos sintomas por > 1h na maior parte do dia:
Rinorréia aquosa
Espirros paroxísticos
Obstrução nasal
Prurido nasal

± Conjuntivite

Classificar e avaliar gravidade Prosseguir investigação

>
>

>
>

O diagnóstico de rinite alérgica e asma em crianças
pré-escolares está baseado na persistência de sintomas.
Deve-se também observar manifestações faciais de obs-
trução nasal ou nasofaríngea, respiração ruidosa, aspira-
ção retrofaríngea. Investigação de atopia, por testes
cutâneos ou dosagem sérica de IgE específica, podem ser
realizados em qualquer idade, desde que paciente apre-
sente sintomas sugestivos desencadeados pela exposição
aos alérgenos suspeitos2,3.

damente eficazes para o controle de asma persistente, pelo
efeito que exercem sobre o controle da rinite associada;
glicocorticóides tópicos nasais podem ser eficazes na re-
dução de hospitalizações e exacerbações de pacientes com
asma e rinite associadas; não está definido se o controle
da rinite está associado ao uso dos glicocorticóides
inalatórios para o tratamento da asma; o uso de
montelucaste é eficaz no tratamento da asma e rinite as-
sociadas em pacientes com mais de seis anos de idade; a
imunoterapia subcutânea é recomendada para tratamen-
to da rinite alérgica e asma em adultos, mas pode desen-
cadear efeitos colaterais, especialmente em asmáticos;
anticorpo monoclonal anti-IgE e eficaz e seguro no trata-
mento da asma e rinite.
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O tratamento da rinite alérgica e asma utilizando uma
abordagem única deve considerar os seguintes aspectos:
antihistamínicos não são recomendados para o tratamen-
to da asma; glicocorticóides tópicos nasais são modera-

3. Naspitz CK, Cruz AA. ARIA atualizações. Rev Bras Alerg Imunopatol 2008;
31(3): 98-101.
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Um índice positive (episódios de sibilância de repeti-
ção + um critério maior = diagnóstico médico de eczema
ou pais com asma ou 2 menores = diagnóstico médico de
rinite, sibilância sem resfriado e eosinofilia > 4) significa
uma chance de 76% de asma ativa entre 6 e 13 anos. Um
índice negativo foi associado com uma chance de menos
de 5% de asma dos 6 aos 13 anos. A presença de níveis
reduzidos de função pulmonar ao nascimento, tabagis-
mo na gravidez e mães mais jovens esteve associado a
sibilância transitória, ou seja, lactentes com sibilância até
os 3 anos de idade4. O diagnóstico de asma nos lactentes é
difícil e muitos profissionais hesitam em usar a denomi-
nação asma, o que diminui a probabilidade de tratamen-
to para algumas crianças. Este índice permite identificar
um subgrupo de sibilantes que provavelmente terão asma
persistente e por este motivo foi incorporado o subgrupo
de 0 a 4 anos. O NAEPP orienta que crianças < 4 anos com
pelo menos 4 espisódios de sibilância nos últimos 12 meses
e com índice positivo ou com pelo menos 2 episódios de
exacerbação com necessidade de corticóide sistêmico nos
últimos 6 meses devem utilizar medicação de controle.
Certamente estas recomendações serão úteis para dimi-
nuir a morbidade da asma neste grupo etário.

dia. Inclui freqüência dos sintomas e uso da espirometria
em crianças de 5 a 11 anos. O domínio “risco” leva em
conta a possibilidade de eventos futuros, como exacerba-
ções que necessitam corticóide sistêmico, interferência
no crescimento pulmonar e efeitos colaterais relaciona-
dos ao tratamento. Embora não há métodos validados
para avaliar a gravidade da asma, esta nova classificação
apresenta elementos clínicos que influencia a qualidade
de vida das crianças com asma. Estes dois domínios
“impairment e risk” avaliam os níveis de gravidade e
controle da asma. Apesar do domínio risco ter objetivo
de avaliar possíveis resultados futuros, as evidências para
estas recomendações não são completas. Há alguma evi-
dência que VEF1 (volume expiratório forçado no primei-
ro segundo) é um marcador de risco para exacerbações5,6.
Este parâmetro não é possível de ser obtido em crianças
menores de 4-5 anos e muitas crianças com parâmetros
normais de VEF1 apresentam exacerbações graves. Em-
bora os dados não são apropriados para correlacionar
exacerbação com gravidade da asma o domínio risco per-
mite categorizar pacientes com o asma persistente se eles
apresentaram 2 ou mais exacerbações, com necessidade
corticóide oral, nos últimos 6 meses ou se tiveram 4 ou
mais episódios de sibilância nos últimos 12 meses com
fatores de risco para asma persistente (isto é, índice preditivo
positivo). A avaliação futura de outros fatores como
marcadores genéticos, características basais podem aju-
dar na definição de risco. Crescimento pulmonar dimi-
nuído é um componente do domínio risco, mas outros
fatores que contribuem para este resultado não são bem
definidos.

Introdução

Por que os consensos são importantes. Por que asma é uma doença com alta prevalência. Em Curitiba  a
prevalência estimada é de 18%; isto significa que em uma classe com 40 alunos 2 podem ter asma; porque
aproximadamente 1 em cada 5 crianças que internam por doença respiratória interna por asma.

Desde que o Programa Nacional de prevenção e Educação em Asma (NAEPP) foi publicado pela primei-
ra vez em 1991, houveram 2 revisões. A última, em 20071, apresenta atualizações que são objetos desta
revisão. Serão abordados aspectos de classificação e tratamento da asma em pré-escolares e escolares até 11
anos. Esta revisão do NAEPP aborda a asma com três grupos de idade. O reconhecimento de diferentes
fenótipos de asma de acordo com a idade permite a divisão da asma em pediatria em 3 grupos: (0 a 4 anos;
5 a 11 anos e > 12 anos. Em lactentes e pré-escolares a presença de vários fenótipos de sibilância dificulta
fazer uma previsão de quais crianças terão asma persistente. Uma maneira de identificar crianças que vão
desenvolver asma persistente é o índice preditivo de asma que identifica fatores de risco nos primeiros 3 anos
de vida como marcadores de sibilância persistente na idade escolar2. Este índice foi modificado posterior-
mente por Guilbert et al,  onde acrescentou-se como critério maior a presença de sensibilização a
aeroalérgenos e como critério menor a sensibilização a antígenos alimentares3 (figura 1).

SIBILÂNCIA DE REPETIÇÃO

+
CRITÉRIOS MAIORES CRITÉRIOS MENORES

PAIS COM ASMA RINITE
DERMATITE ATÓPICA EOSINOFILIA > 4

SENSIBILIZAÇÃO AEROALÉRGENOS SIBILÂNCIA SEM RESFRIADO
SENSIBILIZAÇÃO ALIMENTOS

Figura 1. Índice preditivo de asma.

Uma outra alteração nesta revisão do NAEPP é a in-
corporação de dois domínios para classificação da gravi-
dade da asma: O domínio “impairment” (prejuízo) e o
domínio risco. Esta divisão em dois domínios é uma nova
forma de avaliação da asma sugerido nesta versão do
NAEPP. O domínio “impairment” avalia os sintomas atu-
ais da asma e quanto isto interfere nas atividades do dia a
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Este novo consenso também coloca diferenças entre
gravidade e controle. O ideal é definir com o paciente
sem uso de medicações. No entanto, algumas crianças são
avaliadas em uso de medicações e nesta situação a gravi-
dade deve ser avaliada conforme a medicação que está
sendo administrada. Após avaliar a gravidade, verificar
o controle é também importante. Os níveis de controle da
asma são: (bom controle, parcialmente controlado e sem

controle) e a cada visita o paciente que não está com bom
controle da asma deve ter seu tratamento ajustado. Estes
esclarecimentos de quando e como classificar a gravida-
de da asma, assim como a avaliação do controle são mu-
danças práticas apresentadas neste novo consenso e que
são aplicáveis no cuidado de rotina dos pacientes.(ver
quadros 1, 2, 3 e 4).

Asma intermitente le da asma em escolares, uma vez que o percentual do
previsto do VEF1 geralmente é normal independente da
gravidade da asma. Ao contrário, a relação VEF1/CVF
diminui de acordo com a gravidade da asma e desta for-
ma é um parâmetro mais sensível para avaliar a gravida-
de da asma (interferência nas atividades)9. Resultados se-
melhantes foram observados por Malucelli et al em paci-
entes atendidos no Hospital de Clínicas – UFPR10. O VEF1
é um indicador de gravidade (risco futuro), pelo fato de
que crianças com valores abaixo de 80% do previsto apre-
sentaram maior risco de exacerbações5. Estes achados dão
consistência ao consenso onde os valores de VEF1 estão
associados ao “risco” e a relação VEF1/CFV ao
“impairment” prejuízo.

Planos de ação escritos
A importância de planos de ação escritos é enfatizada

no consenso. Estes planos fornecem aos pais ou cuidadores
o que fazer quando ocorre piora dos sintomas da asma.
Uma meta-análise em adultos evidenciou melhora no
controle da asma11. Além disso, um plano de ação em
escolares também trouxe mais segurança no tratamento
da asma12.

Considerações sobre o tratamento
Um tema diferente abordado no novo consenso é o

conceito de responsividade ao tratamento. Neste ponto
de vista existe a possibilidade que os domínios de prejuízo

Quadro 1.

A definição de asma intermitente muda em algumas
situações para persistente. Esta mudança reflete a situa-
ção de que algumas crianças podem apresentar episódios
intermitentes sem sintomas nos intervalos que possam
interferir nas atividades, mas podem ser graves e apre-
sentar morbidade (isto é, risco futuro). Bacharier et al, pro-
puseram o termo sibilância intermitente grave para des-
crever um fenótipo de crianças pré-escolares com episó-
dios de sibilância grave com períodos entre as crises
assintomáticos7.

O conceito de exacerbações graves (isto é, alto risco),
com sintomas mínimos ou ausentes é consistente com os
achados de Carroll et al, que descreveram pacientes com
asma intermitente admitidos em UTI com exacerbações
graves8. Estes achados sugerem que o termo “leve” não
descreve de forma adequada estes episódios intermiten-
tes e a nova classificação melhora o entendimento para
pais e médicos.

O papel da espirometria em escolares
O uso da espirometria em crianças de 5 a 11 anos é

colocado nesta nova versão do NAEPP. A espirometria é
importante no diagnóstico e tratamento da asma e a in-
trodução da relação VEF1/CVF (volume expiratório for-
çado no primeiro minuto / capacidade vital forçada) pode
ser uma variável útil para avaliar a gravidade e o contro-
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Quadro 3.

Quadro 2.
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e risco podem não ter resposta semelhante ao tratamento.
Por exemplo, os sintomas podem ter melhorado enquan-
to o risco de exacerbações ou piora da função pulmonar
podem não ser afetados pela medicação indicada. Consi-
derando que a escolha individual de tratamento, com base
em critérios específicos para cada paciente não existe (por

exemplo, farmacogenética), a escolha da medicação é fei-
ta de acordo com critérios clínicos disponíveis. Szefler et
al, avaliaram características específicas asociadas com res-
posta terapêutica à fluticasona e ao montelucaste em cri-
anças com asma leve a moderada persistente. Crianças
com aumento do VEF1 maior de 7,5% em uso de

Quadro 4.

Quadro 5.
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fluticasona por 8 semanas eram aquelas com função pul-
monar mais baixa e níveis maiores de marcadores de in-
flamação13. Espera-se que com pesquisas futuras possa-
mos ter indicadores de quais crianças terão resposta a
tratamentos específicos e em quais domínios.

Como mencionado, este novo consenso sugere trata-
mento de manutenção diário para crianças com sibilância
de repetição e fatores de risco positivo para asma. Estas
recomendações são apoiadas pelo estudo PEAK (preven-
ção precoce de asma em crianças) que demonstrou menor
número de exacerbações com uso de corticóides sistêmicos
e um aumento no número de dias sem sintomas por um
período de 2 anos em pré-escolares que receberam
corticóide inalatório versus o grupo placebo3. Estes acha-
dos foram observados em crianças com índice preditivo
de asma positivo.

Evidência para o uso de CTC inalatório como medica-
ção de escolha versus montelucaste em escolares de 6-17
anos, com asma leve persistente foi disponibilizada re-
centemente. Em estudo multicêntrico, randômico, duplo-
cego, os resultados clínicos, resposta pulmonar,
marcadores inflamatórios foram melhores com fluticasona
em relação ao montelucaste14.

Estes mesmos resultados foram corroborados no es-
tudo PACT (Pediatric Asthma Controller Trial) por um
período de 1 ano15.

Entre escolares com asma que não apresentam con-
trole com o uso de corticóide inalatório em doses baixas
esta nova versão do NAEPP apresenta 2 propostas de tra-
tamentos equivalentes: a adição de beta agonistas de ação
longa (LABA) com doses baixas de corticóide inalatório
ou aumentar para uma dose média de corticóide inalatório
sem o beta agonista. Meta-análise com 27 estudos em adul-
tos e 3 em crianças não verificou diferenças no número de
exacerbações entre corticóides inalatórios (CI) + LABA
(beta-2 de ação longa) e doses altas de CI, mas o uso de
LABA proporcionou melhor VEF1, mais dias
assintomáticos e menor uso de medicação de resgate16.

Em crianças de 0-4 anos a recomendação preferida para
asma que não apresenta controle adequado com doses

baixas de CI (step 2) é aumentar a dose do CI para uma
dose considerada média (step 3).

Nesta nova versão do NAEPP o número de passos
(steps) no tratamento aumentou de 4 para 6. Apesar des-
tas subdivisões, o tratamento em pré-escolares com asma,
após o passo 2, é baseado principalmente na opinião dos
autores e da extrapolação de estudos de crianças maiores
e adultos. Os passos 5 e 6 (como omalizumab e doses altas
de CI + LABA) ainda não são recomendados pelo FDA em
escolares e pré-escolares. O consenso também recomen-
da considerar o tratamento durante períodos de risco pre-
viamente documentado. Em estações do ano onde há difi-
culdade de controle da doença (por exemplo, no inverno)
o tratamento deve ser considerado neste período.

Intervenção precoce e evolução da doença
Este novo consenso enfatiza que a evidência disponí-

vel indica que o CI em crianças não altera a progressão da
doença, mesmo quando em início precoce. Tratamento
com budesonida no estudo CAMP trouxe melhora nos
sintomas que não persistiram quando o tratamento foi
interrompido17. Da mesma forma, no estudo PEAK, os
resultados do tratamento não permaneceram no ano se-
guinte de observação. Estes estudos corroboram a reco-
mendação que os CI devem ser usados para prevenir a
progressão da doença, controlar os sintomas e diminuir
os riscos de exacerbações.

Conclusão

As alterações propostas no NAEPP refletem as infor-
mações disponíveis em crianças, com atualizações nos
cuidados da asma em escolares e pré-escolares. Chama a
atenção para a falta de informações no diagnóstico e tra-
tamento em crianças e que pesquisas nestas áreas deve-
rão fornecer evidências para novas revisões.
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EM ASMA PRESCREVER É TUDO?
Hevertton L. B. S. Santos1, Nelson Augusto Rosário Filho2
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Por ter elevada prevalência, principalmente entre as crianças, a asma é considerada um problema de
saúde publica em todo o mundo.  Isto se reflete em perda de produtividade laboral, falta às aulas e
inclusive, menor participação na vida social e familiar pelos doentes1.

No Brasil a asma representa a terceira causa de
internamentos pelo SUS, correspondendo a 20% das ad-
missões hospitalares2,3.

Este panorama se repete em todo o mundo. Na
America latina, 31% dos adultos e 58% das crianças faltam
a escola ou ao trabalho devido sua doença. Números si-
milares são observados no Brasil, sendo 30 e 49 % respec-
tivamente4.

Porém, alem de comprometer sua produtividade es-
tes indivíduos ainda geram gastos não programados de
recursos de saúde em suas crises.  Para se ter uma idéia,
entre um grupo de pacientes da América latina com diag-
nóstico de asma, quando questionados sobre sintomas de
sua doença no último ano, 10 % relataram haver tido al-
guma hospitalização. Treze porcento precisaram de aten-
dimento em unidades de pronto-socorro e 47% fizeram
visitas não agendadas em caráter de urgência a seus mé-
dicos de cabeceira. E ainda, 52% e 69% dos adultos e crian-
ças respectivamente relataram haver tido crise no perío-
do do estudo4.

Em tal estudo, observou-se que apenas 2,5% dos as-
máticos da America latina atingem os critérios de contro-
le da doença. Tal valor, que deve instigar o leitor à refle-
xão, não são exclusividade dos países sub-desenvolvidos,
repetindo-se no Japao 12%5, Ásia e região do Pacifico 8%6

e na Europa 23%7.
Antes de seguir, deve se ter em conta que o tratamen-

to da asma está orientado por um consenso internacional,
baseado no manejo escalonado, de acordo com o controle
dos sintomas. E que para asma persistente, os corticóides
inalatórios constituem a pedra fundamental1,8.

No Brasil, quando se avaliaram mais de 2 milhões de
receituários emitidos sob o CID j45 (asma), encontrou-se
que os beta agonistas faziam parte de quase 50%, enquan-
to os corticóides inalatórios prescritos à somente 1,4%
dos indivíduos9.

Os protocolos podem não estar sendo amplamente
divulgados entre a comunidade medica, dificultando as-
sim o diagnóstico e adequada classificação e tratamento
da doença.

Outra possibilidade é o custo do medicamento. O Bra-
sil é um país de proporções continentais e de distribuição
de renda irregular. Consideremos como exemplo a re-
gião sul, onde quase 20% da população ganha menos que
um salário mínimo vigente10.

Se considerarmos o uso de uma dose de 500 µg de
beclometasona por dia e 900µg de salbutamol/dia um
individuo que recebe este salário gasta aproximadamen-
te 9% de seu rendimento para tratar um membro da famí-

lia. Deve-se ter em consideração que muitas famílias tem
mais de um asmático. Desta forma é possível imaginar
que este seja um dos motivos da baixa adesão ao trata-
mento proposto pelos protocolos internacionas11.

No município de Curitiba, no ano 2000, foi inaugura-
do o programa “Crescendo com Saúde”, resultado da co-
operação de entre órgãos públicos de saúde, entidades
associativas e de ensino, com o objetivo de divulgar um
protocolo de tratamento de infecções agudas e alergias
respiratórias e a distribuição de medicamentos destas
enfermidades, entre estes, os corticóides inalatórios e os
beta agonistas de curta e longa duração. Também esta-
vam contemplados os corticóides tópicos nasais para o
tratamento de rinite alérgica, sendo esta medida impor-
tante para diminuir o uso de recursos sanitários relacio-
nados à asma e exacerbações.

O impacto destas medidas pôde ser avaliada quando
comparou-se o tratamento empregado em um centro de
tratamento de alergias de um hospital escola da capital
paranaense em pacientes com asma persistente de acordo
com o GINA. Tal avaliação foi realizada em duas etapas.
Na primeira, no ano 2000, antes da implantação do pro-
grama de saúde, 28% e 82% dos 700 pacientes avaliados
receberam respectivamente, corticóides inalatórios e
teofilina em suas prescricões12.

No ano 2004, em nova avaliação, realizada no mesmo
centro, quatro anos depois da implantação do programa,
observou-se mudança radical no tratamento da asma nes-
te serviço, com 95% dos pacientes recebendo CI e 18%
teofilina. Certamente devido à acessibilidade aos medi-
camentos prescritos e ao treinamento da equipe medi-
ca13.

Porém, estes dados não podem ser extrapolados para
o serviço de atendimento básico da rede publica de saú-
de, pois quando se observou a prescrição realizada pelos
mesmos, apesar do treinamento realizado com progra-
ma e da disponibilidade de medicamento na mesma uni-
dade básica, apenas 6,4% haviam recebido CI no momen-
to de seu diagnóstico e encaminhamento ao serviço espe-
cializado13.

Neste caso, apesar dos medicamentos disponíveis e
acessíveis, parecem necessárias ações proativas como re-
alização de conferências, palestras Portanto, em asma ou
em outras doenças crônicas que requerem o uso de medi-
camentos custosos e de uso contínuo, não basta apenas
prescrever. Faz-se necessário garantir o acesso dos cida-
dãos a estes tratamentos com o retorno esperado de qua-
lidade de vida e redução nos gastos de recursos dirigidos
para a doença respiratória crônica.
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Introdução

Estudo epidemiológico internacional com mais de 300.000 crianças mostrou que há grande variação na
prevalência de asma entre crianças e adolescentes em todo o mundo1. No Brasil, a prevalência de asma ativa
oscilou entre 19% e 24,3%, sendo um dos países com maior número de crianças acometidas pela doença2. Em
Curitiba, entre os anos 1995 e 2001, não houve aumento no número de crianças asmáticas, mas evidenciou-
se que a cidade tem prevalência elevada de asma (18,4% e 18,7%, respectivamente)3.

Asma é uma doença inflamatória, com aumento da
resposta das vias aéreas a determinados estímulos, carac-
terizada pela reversão da obstrução brônquica e clinica-
mente por sintomas como sibilância recorrente, dispnéia
e tosse, porém seu diagnóstico abaixo de cinco anos pode
ser confundido com outras doenças. Esta dificuldade no
diagnóstico, associada à falta de instrumentos padroniza-
dos para verificar sua prevalência em lactentes e pré-es-
colares resulta na ausência de dados sobre a doença em
crianças de baixa idade4.

Muitas crianças experimentam sintomas de obstrução
brônquica antes dos cinco anos, especialmente sibilância
e tosse. Assim como na asma, estudos de coorte têm de-
monstrado grandes variações, e que entre 10% e 80,3%
dos lactentes apresentaram pelo menos um episódio de
sibilância no primeiro ano de vida, enquanto 8% a 43,1%
tiveram três ou mais episódios, com prevalência menor
em países desenvolvidos5-9.

Hábitos e condições maternas durante a gravidez es-
tão relacionados ao início da sibilância em lactentes. Cri-
anças nascidas de mães asmáticas apresentam maior risco
para desenvolver asma10. Mães que fumaram durante a
gestação deram origem a crianças com maior risco de
sibilância e asma, e nestes, verificou-se níveis elevados

de IgE e IL-13 com baixos níveis de IL-4 e IFN-y no sangue
de cordão umbilical e redução no calibre das vias aéreas
com redução da função pulmonar11-13.

Já no período perinatal, a amamentação exclusiva du-
rante os quatro primeiros meses de vida pode ser um
fator protetor para sibilância, no entanto, outros estudos
não sustentam esta hipótese14,15.

Vírus respiratórios como Vírus Sincicial Respiratório,
Rinovirus, Metapneumovírus, Parainfluenza tipo 3 e Influenza
estão associados ao maior risco de sibilância em pré-es-
colares16,17. Em populações de baixa renda, pneumonias
foram associadas com sibilância recorrente5.

O risco de desenvolver sibilância no início da vida
está aumentado no gênero masculino, nas crianças que
freqüentam creches, que são expostas à fumaça do cigar-
ro, que têm contato com altos níveis de endotoxina e de
alérgenos no ar ambiente, como aqueles originados de
ácaros, baratas e de epitélios de animais8,18-23.

Lactentes vacinados conforme programa de imuniza-
ção local, não apresentaram maior chance de desenvol-
ver sibilância do que aqueles que não foram vacinados de
acordo com o calendário recomendado24.
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O tratamento da sibilância recorrente em lactentes é
controverso. Após afastar outras causas de sibilância que
simulam a asma, deve-se instituir terapia de controle.
Corticosteróide inalado (CI) é a medicação de primeira
linha para o manejo da asma em todas as faixas etárias,
sob um diagnóstico adequado. A falha na resposta após
seis semanas do CI requer avaliação imediata, em vez de
aumento de doses. Se o CI é iniciado e não há qualquer
efeito benéfico, diretrizes clínicas recomendam que seja
interrompido4.

Apesar do conhecimento adquirido sobre sibilância
no lactente, não há instrumento padronizado para verifi-
car sua prevalência, características clínicas, fatores de ris-
co e como estão sendo tratados os lactentes que sibilam
em nossa população.

Estudos epidemiológicos são importantes para o co-
nhecimento da história natural e fatores de risco de deter-
minada doença em uma população, e para comparação de
diferentes populações.

A epidemiologia da asma é amplamente conhecida
em todo o mundo em crianças em idade escolar e adoles-
cência, e na fase adulta. No entanto, a prevalência, as ca-
racterísticas clínicas e os fatores associados ao sintoma
mais comum, a sibilância e a sibilância recorrente, em
crianças na idade pré-escolar não foram estabelecidos
porque até o presente momento não estava disponível
um instrumento padronizado para investigação local ou
internacional.

O projeto EISL

de importantes centros de pesquisa na América Latina,
Espanha e Holanda, tornou-se marco internacional para
o conhecimento da doença nesta fase precoce da vida.

Este estudo contribuiu para a validação de instrumen-
to padronizado para língua portuguesa, e
concomitantemente para língua espanhola, capaz de iden-
tificar com boa precisão os lactentes que sofrem de
sibilância no primeiro ano de vida, seja ela recorrente ou
não, suas características clínicas, fatores de risco e trata-
mento25,27,28.

Assim como no ISAAC, a prevalência de sibilância
em lactentes mostrou grande variabilidade nos poucos
estudos de coorte que foram realizados1,5-9. Estudos de
coorte são de difícil realização, pois requerem maior ade-
são dos pais e/ou responsáveis pelos lactentes, com per-
da de seguimento ao longo do tempo. Com a aplicação
do questionário EISL, observou-se que a prevalência de
sibilância recorrente em Curitiba é elevada, comparável
à de outros países em desenvolvimento como o Chile, e
inferior à de países desenvolvidos como Estados Unidos
e Reino Unido. Notou-se que quase metade (45,4%) apre-
sentou pelo menos um episódio de sibilo e que um quar-
to (22,6%) da população teve episódios recorrentes de
sibilos (3 ou mais), com maior uso de broncodilatadores
de curta ação e corticosteróides inalatórios, freqüência de
sintomas e despertares noturnos, visitas à emergência,
internações por asma e diagnóstico médico de asma do
que aqueles que apresentaram menos de três episódios
de sibilos29. Apesar de não podermos afirmar que são
lactentes asmáticos, mas considerando que este número
está próximo da prevalência de escolares e adolescentes
com asma em Curitiba e que de acordo com a história
natural da sibilância (diferentes fenótipos de sibilância:
de transitória à persistente), devemos estar diante de um
contingente elevado de asmáticos (tabela 1).

Tabela 1. Comparação entre os sibilantes com 3 ou mais episódios e menos de 3 episódios de sibilância, e as caracte-
rísticas das sibilâncias. Adaptado de Chong Neto et al. J Pediatr (Rio J.) 2007; 83: 357-62.29.

Características das sibilâncias > 3 crises††  n=678 (%) < 3 crises††  n= 682 (%) p
Sintomas Noturnos*
Nunca 54 (4) 131 (9,7) <0,0001
Raro 128 (9,4) 244 (18)
Algumas vezes 241 (17,8) 209 (15,4)
Freqüentemente 254 (18,8) 93 (6,9)
Visita emergência†

Sim 470 (34,7) 310 (22,9) <0,0001
Não 208 (15,3) 368 (27,1)
Uso de ß2-agonista‡

Sim 608 (45,8) 539 (40,6) <0,0001
Não 58 (4,4) 123 (9,2)
Sintomas graves§

Sim 402 (29,6) 226 (16,7) <0,0001
Não 274 (20,2) 454 (33,5)
Hospitalização por asmall

Sim 116 (8,6) 56 (4,1) <0,0001
Não 560 (41,4) 622 (45,9)
Diagnóstico médico de asma¶

Sim 110 (8,1) 38 (2,8) <0,0001
Não 567 (41,8) 642 (47,3)

Respostas em branco: 6*, 6†, 6‡, 6§, 8ll, 5¶, 4††

Tabela 2. Tratamento dos lactentes de acordo com a freqüência de episódios de sibilância. Adaptado de Rosário
NA, Chong Neto HJ.Allergol Immunopathol, in press.33.

Medicação > 3 crises  n=678 (%) < 3 crises  n= 682 (%) p
ß2-agonistas de curta ação inalatórios* 608 (89,6) 539 (79) <0,0001
Corticosteróides inalatórios† 160 (23,6) 90 (13,2) 0,003
Modificadores de leucotrieno‡ 47 (6,9) 26 (3,8) 0,42
Corticosteróides oraisll 126 (18,6) 109 (16) 0,2

Número de respostas em branco: 6*, 10‡, 12†, 20ll

A iniciativa EISL (do Espanhol: Estudio Internacional
de Sibilancias en Lactantes), que surgiu da necessidade do
conhecimento sobre a epidemiologia da sibilância em
lactentes, com a união e contribuição de diversos especi-
alistas em doenças alérgicas e respiratórias na infância,
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É evidente que a presença de sibilos em lactentes está
relacionada a fatores de risco. Para asma, em escolares e
adolescentes, estes fatores estão definidos. Pelas dificul-
dades diagnósticas da asma em pré-escolares, foram pro-
postos fatores preditivos para doença nesta faixa de ida-
de. Mesmo com a elaboração deste índice, o diagnóstico
de asma é provável em apenas 80% das crianças quando
aplicados antes dos cinco anos de idade26. Como o diag-
nóstico é difícil, mas a prevalência é elevada, conhecer
fatores de risco para sibilância em lactentes é de funda-
mental importância. Gênero masculino, história familiar
de asma (mãe, pai, e irmãos), outros animais domésticos
(pássaros, coelhos, etc.) presentes durante a gravidez, fre-
qüência à creche, seis ou mais episódios de resfriado, his-
tória pessoal de dermatite, e mofo no domicílio foram
fatores de risco para pelo menos um episódio de sibilância
no primeiro ano de vida e imunização atualizada foi fator
de proteção30. Há divergências se o nível sócio-econômi-
co-cultural dos pais é um fator associado á sibilância em
lactentes31. Verificando os fatores associados a sibilância
recorrente em Curitiba encontrou-se que a história de
asma nos pais, tabagismo materno na gestação, cão no
domicílio, freqüência à creche e broncopneumonia foram
fatores de risco e que o início dos resfriados após 4 meses
de vida e elevado nível educacional da mãe foram fatores
de proteção32. Alguns fatores são conhecidos também por
causar asma em escolares e adolescentes, mas devido ao
desenho do estudo não podemos afirmar que são fatores
de risco para asma. Há fatores de risco que são intrínsecos
aos lactentes e outros que são extrínsecos e podem sofrer
alterações. É no grupo de crianças onde conhecemos os
fatores de risco que devemos atuar de forma que esta
elevada taxa de sibilantes possa ser reduzida. O conheci-
mento destes dados possibilita ao clínico ou especialista
procurar o diagnóstico mais provável e o melhor trata-
mento disponível (figuras 1 e 2).

Figura 1. Fatores de risco para pelo menos um episódio de sibilo
nos primeiros doze meses de vida. Adaptado de Chong Neto et al.
J Ped (Rio J.) 2008; 84: 495-502.30.

Figura 2. Fatores de proteção e risco para sibilância recorrente nos primeiros doze meses de vida. Adaptado de Chong Neto et al.
Allergy, in press.32.

O tratamento da asma em pré-escolares ainda é con-
troverso, porém a orientação é utilizar medicação
profilática por seis semanas, e em caso de resposta nega-
tiva, interromper a medicação e rever o diagnóstico4.
Devido à escassez de estudos sobre tratamento da asma e
sibilância, não há consenso em como tratar este grupo de

crianças. Em Curitiba, medicações para o tratamento pre-
ventivo da asma estão disponíveis para o pediatra nas
Unidades de Saúde. Isto contribuiu para redução de
internações e melhor controle da doença no sistema pú-
blico. Em lactentes estes dados são reduzidos ou ausen-
tes, devido à dificuldade diagnóstica e ausência de estu-
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dos padronizados. O EISL demonstrou que em Curitiba o
número de crianças tratadas como asma (uso de
corticosteróides e broncodilatadores inalatórios) tem sido
freqüente, considerando-se a real necessidade do uso des-
tas medicações33. Sabendo-se que 70% dos asmáticos são
acometidos pela forma leve da doença e que neste grupo
o uso de medicações preventivas é ainda mais controver-
so, mesmo com elevado índice de lactentes sibilantes re-
correntes, há uma elevada proporção destas crianças que
estão sendo tratadas como asmáticas. Este fato decorre da

facilidade ao acesso às medicações, ou que provavelmen-
te as diretrizes internacionais para o tratamento da asma
não estão sendo respeitadas (tabela 2).
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Conclui-se que as prevalências de sibilos e sibilância
recorrente em lactentes de Curitiba são elevadas. Fatores
associados a sibilância podem ser úteis para o diagnósti-
co de asma em crianças de baixa idade. Apesar das reco-
mendações e diretrizes amplamente divulgadas o trata-
mento da sibilância em lactentes deve ser cauteloso.
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Resumo

Objetivo: Este estudo teve como objetivo verificar valores de espirometria em crianças e adolescentes
asmáticos e sua relação com resposta broncodilatadora e avaliação da gravidade da asma.

Métodos: Foi realizado estudo retrospectivo com pacientes asmáticos submetidos a espirometria, em
aparelho Collins GS 4G PFT, de acordo com os critérios estabelecidos pelas Diretrizes para Teste de Função
Pulmonar (2002). A partir de dados de anamnese e exame físico foi determinada a classificação clínica da
asma (GINA 1995). Os dados foram analisados por meio de teste ANOVA paramétrico e não paramétrico.

Resultados: Um total de 234 pacientes foi incluído no estudo, com mediana de idade de 10,3 anos (5 a 18
anos), 142 pacientes (60%) eram do sexo masculino. Asma foi classificada como de leve intensidade em 114
pacientes (48,7%), com média de VEF1 de 110,2±20,6% do predito. Asma moderada persistente foi encontra-
da em 101 (43,1%) pacientes, com VEF1 médio de 103,6±23,7% do predito. Asma grave foi observada em 19
(8,1%) pacientes, e nestes a média de VEF1 predito era 88,4±24,1%. Houve uma tendência não significativa
à associação entre grau de obstrução das vias aéreas (VEF1) e gravidade da asma. Houve uma associação
significativa entre a gravidade da asma (moderada ou grave) e resposta broncodilatadora após administra-
ção de beta-2 agonista por via inalatória (r=-0,41).

Conclusão: Neste grupo de pacientes, os valores de VEF1 basal não estavam associados à gravidade da
asma, porém havia associação com a resposta broncodilatadora nas formas moderada e grave. A resposta
broncodilatadora pode ser um indicador da gravidade da asma.

Palavras-chave: espirometria, asma, criança, adolescente.

Abstract

Objective: The aim of this study was to verify the relationship between pulmonary function testing
(PFT) in asthmatic children and adolescents, post-bronchodilator response and asthma clinical severity.

Methods: Asthmatic children and adolescents were submitted to PFT, using Collins GS 4G PFT System,
according to Pulmonary Function Guidelines (2002). Physical examination and a detailed medical history
were performed, in order to determine their asthma severity category (GINA 1995). Data were analyzed by
means of parametric and non-parametric ANOVA tests.

Results: A total of 234 patients (142 males) were enrolled, and their mean age was 10.3 years (5-18 years).
Mild persistent asthma was observed in 114 (48,7%) subjects, mean FEV1% predicted 110,2 ± 20,6; moderate
asthma in 101 (43,1%), mean FEV1 103,6  ± 23,7%; and severe asthma in 19 (8,1%), mean FEV1 88,4 ± 24,1%.
Asthma severity was not related to airway obstruction. We found a significant association between asthma
severity (moderate and severe) and improvement in FEV1 after administration of a short-acting
bronchodilator (r=-0,41).

Conclusions: In this group, baseline FEV1 was not associated with severity of asthma, but response to
short-acting B2 agonist was present in moderate and severe cases. Post-bronchodilator response might be
a marker of asthma severity.

Key words: spirometry, asthma, children, adolescence.

Introdução

As diretrizes para o diagnóstico e manejo da asma
introduziram o conceito de classificar a gravidade da asma
para escalonar o tratamento farmacológico. Pacientes com
doenças crônicas como a asma devem ser periodicamente
avaliados, com orientação das metas de controle e
individualização do tratamento1. A classificação da asma
é fundamental para que sejam realizados o tratamento e
acompanhamento adequados, e tem sido periodicamente
revisada1,2. A graduação da asma em intermitente, persis-
tente leve, persistente moderada ou persistente grave está

baseada em critérios clínicos (freqüência de sintomas du-
rante o dia, freqüência de sintomas noturnos e limitação
de atividade física) e critérios espirométricos1,3,4.

Os melhores parâmetros espirométricos para verifi-
car distúrbios ventilatórios obstrutivos são VEF1 (volu-
me expiratório forçado no primeiro segundo de uma
expiração com esforço máximo), CVF (capacidade vital
forçada) e a relação VEF1/CVF, ou Índice de Tiffeneau. A
medida de VEF1 pré-broncodilatador tem sido utilizada
como marcador da gravidade da asma em diversos estu-
dos clínicos, principalmente devido à sua objetividade e
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reprodutibilidade, podendo inclusive estar associado ao
risco de futuras exacerbações de crises agudas de asma5.
Deve-se analisar também a resposta após administração
de broncodilatador (salbutamol 400mcg) inalatório para
caracterizar a reversibilidade do processo obstrutivo das
vias aéreas na asma6.

Os sintomas de asma são subestimados pelos pacien-
tes ou por seus responsáveis, o que pode resultar em tra-
tamento inadequado da doença, se levados em conta ape-
nas os aspectos clínicos7. Nesses casos, a espirometria é
um recurso para se estabelecer o diagnóstico, avaliar a
gravidade e dar início ao tratamento indicado8.

Os valores espirométricos nem sempre estão associa-
dos à classificação clínica da asma em crianças9. As medi-
das de função pulmonar, sintomas e qualidade de vida
podem se correlacionar pouco entre si, pois os valores de
função pulmonar representam informação independente
e pontual no tempo10. Contudo, a medida da função pul-
monar na infância pode auxiliar no diagnóstico precoce
de doença obstrutiva das vias aéreas11,12.

O acompanhamento com avaliação seriada da função
pulmonar é um recurso objetivo para avaliação da res-
posta ao tratamento e progressão da doença. Ao se optar
por não realizar um teste de função pulmonar, pode-se
estar deixando de fazer diagnóstico de obstrução de vias
aéreas13.

Este estudo teve por objetivo avaliar valores de
espirometria em crianças e adolescentes asmáticos, sua
relação com resposta broncodilatadora e gravidade da
asma.

Métodos

Foi realizado estudo transversal retrospectivo de cri-
anças e adolescentes asmáticos  acompanhados em ambu-
latório no serviço de Alergia Pediátrica do Hospital de
Clínicas da UFPR, em Curitiba, no período de 1994 a 2004.

Foram incluídos no estudo pacientes em acompanha-
mento regular no ambulatório, com consultas trimestrais
e cujo critério clínico de classificação da asma obedecia ao
Consenso Brasileiro no Manejo da Asma1. Para classifica-
ção da asma no momento da consulta médica, foram leva-
dos em conta critérios clínicos que o paciente apresentava
naquele momento, independentemente dos valores obti-
dos em teste de função pulmonar. Foram incluídos os pa-
cientes que haviam realizado uma ou mais espirometrias
naquele período.

Os pacientes com idade abaixo de 5 anos foram exclu-
ídos, bem como aqueles que não obtiveram critérios acei-
táveis para curvas espirométricas5,14.

Os dados de anamnese e exame físico foram registrados
em prontuário de avaliação clínica do serviço, em consul-
tas ambulatoriais trimestrais.

Todas as espirometrias foram feitas no Laboratório
de Função Pulmonar de Hospital de Clínicas da UFPR,
seguindo as Diretrizes para Teste de Função Pulmonar
segundo a American Thoracic Society (ATS). Para os exa-
mes espirométricos utilizou-se o espirômetro selado em
água Collins Survey Plus, calibrado diariamente14.

Os valores espirométricos avaliados foram CVF, VEF1,
expressos em percentual do valor predito, de acordo com
os valores de referência de Polgar e Promadaht15, a rela-
ção VEF1/CVF foi calculada a partir dos valores obtidos
de cada paciente. A resposta broncodilatadora foi demons-
trada por variações de VEF1 após administração de 400
mcg de salbutamol em aerossol com espaçador valvulado.
A resposta broncodilatadora foi considerada positiva
quando, a partir de uma espirometria normal, houve au-
mento de 10% ou mais de VEF1 em relação ao valor basal
após inalação de broncodilatador; na presença de distúr-
bio ventilatório obstrutivo, a prova broncodilatadora foi
considerada positiva, quando houve variação absoluta de
VEF1 de 200 mL ou mais e incremento superior a 7% de

VEF1, em relação ao valor previsto, após a inalação do
broncodilatador6.

Os testes cutâneos alérgicos por puntura foram reali-
zados utilizando-se extratos glicerinados da IPI-ASAC
Brasil,  de ácaros domésticos (Dermatophagoides
pteronyssinus, Dermatophagoides farinae ou Blomia tropicalis)
e a puntura com agulhas descartáveis BD 13,0x4,5.

Na análise estatística foram utilizados os testes esta-
tísticos ANOVA, ANOVA de Kruskal-Wallis, Teste t de
student, Qui-quadrado e Tukey.

Resultados

Dos 234 pacientes que preencheram os critérios de
inclusão, 142 (60,6%) eram do sexo masculino. Os sinto-
mas de asma iniciaram entre 1 mês a 14 anos de idade
(mediana 2,6 anos). Na primeira consulta no serviço de
Alergia Pediátrica da UFPR, os pacientes apresentavam
idade de 2,8 a 16,2 anos (mediana 9,1 anos). Do total de
pacientes, 222 (94%) tinham teste cutâneo positivo para
pelo menos uma das espécies de ácaros domésticos
(Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides
farinae ou Blomia tropicalis). A média de intervalo entre
a primeira consulta no Serviço e a realização da
espirometria foi de 13,3 meses.

 Na ocasião da espirometria, os pacientes tinham de 5
a 18 anos de idade (mediana 10,3 anos). Sessenta pacientes
(25,6%) encontravam-se assintomáticos no momento da
espirometria, e 177 (75,6%) faziam uso de corticóide
inalatório na ocasião. Quanto à classificação clínica da
asma, 114 (48,7%) pacientes apresentavam asma intermi-
tente ou persistente leve, 101 (43,1%) persistente modera-
da e 19 (8,1%) persistente grave (tabela 1). Como se trata
de ambulatório terciário, havia somente 11 pacientes por-
tadores de asma leve intermitente, o que não permitiria
análise estatística adequada, portanto foram incluídos no
grupo de asma leve.

A média dos valores percentuais de VEF1 basal dos
pacientes com asma intermitente ou persistente leve foi
110,2% , asma persistente moderada 103,6% e asma per-
sistente grave 88,4% (tabela 1). Ao se estratificar os valo-
res percentuais de VEF1 basal em três faixas (<60%, 60-
80% e >80% do previsto), observou-se maior ocorrência
de valores abaixo de 80% do previsto nos pacientes com
asma persistente grave (gráfico 1). Houve uma tendência,
embora não significativa, de associação entre o grau de
obstrução das vias aéreas (VEF1) e gravidade da asma.

Os valores obtidos de VEF1/CVF foram menores nos
pacientes com asma persistente moderada e persistente
grave, em relação aos pacientes com asma intermitente
ou persistente leve (p<0,005) (tabela 1). Ao se estratificar
os valores do índice de Tiffeneau em três faixas (abaixo de
60%, entre 60 e 80%, e acima de 80%), houve maior fre-
qüência de valores acima de 80% em pacientes com asma
intermitente ou persistente leve (gráfico 2).

A freqüência de resposta broncodilatadora positiva
foi maior nos casos de asma persistente grave (p<0,005),
73,7% dos pacientes apresentaram resposta
broncodilatadora positiva (r=-0,41). Nos casos de asma
intermitente ou persistente leve houve 40,4% de resposta
broncodilatadora positiva, e 54,5% dos casos de asma per-
sistente moderada (gráfico 3).

Para avaliar a relação entre a duração dos sintomas da
asma e sua classificação clínica, o tempo de doença foi
estratificado em faixas com intervalos de 2 anos. No gru-
po de pacientes com até 2 anos de duração da doença
(n=16) não houve nenhum caso de asma persistente grave
e 56% tinham asma intermitente ou persistente leve. No
grupo com 6 a 8 anos de evolução da asma (n=54), 11%
eram portadores de asma persistente grave e 35% de asma
intermitente ou persistente leve (p>0,005). Ao se compa-
rar a duração da doença com os valores percentuais de
VEF1 basal, no grupo com até 2 anos de doença, o valor



Jornal Paranaense de Pediatria - Vol. 10  - Suplemento Especial - Temas de Alergia em Pediatria, 2009 37

médio de VEF1 percentual basal foi de 118%, enquanto
naqueles com mais de 8 anos de doença o VEF1 foi de
99%.

Discussão

Os valores de VEF1% predito obtidos na infância po-
dem indicar como será a função pulmonar na idade adul-
ta16. Nos asmáticos graves, apesar de terem apresentado
valores menores de VEF1, ainda mantiveram a média aci-
ma de 80% do predito, o que é considerado satisfatório.
Outros estudos já demonstraram baixa relação entre sin-
tomas de asma e VEF1 em crianças, apesar do valor de
VEF1% predito ser de grande utilidade para prever futu-
ras exacerbações7,17,18. Bacharier e cols avaliaram um gru-
po de 219 crianças asmáticas, com faixa etária similar a
este estudo, porém com maior percentual de asma leve.
Não foi encontrada relação entre valores de VEF1 e gravi-
dade da asma2. Achados similares ocorreram no estudo
de Verini e cols, que avaliaram 100 crianças com asma
leve e moderada19. Em um grupo de 59 crianças e adoles-
centes asmáticos houve baixa relação entre classificação
clínica da asma e valores obtidos de VEF1 (20). Medidas
isoladas de VEF1 têm pouco valor para determinar a gra-
vidade da asma, especialmente em pacientes recebendo
medicação de controle, ao passo que o Índice de Tiffeneau
é útil se avaliado repetidamente ao longo do tratamen-
to21.

Em relação ao índice de Tiffeneau (VEF1/CVF), ob-
servou-se que quanto mais grave a asma,  menores eram
os valores de VEF1/CVF. De acordo com as diretrizes
para teste de função pulmonar, VEF1/CVF deve estar aci-
ma de 90% para ser considerado normal no grupo
pediátrico6. Os pacientes com asma persistente moderada
e grave tiveram médias de VEF1/CVF abaixo de 90%, o
que demonstra haver nesses grupos um grau leve de obs-
trução das vias aéreas. Poucos estudos avaliaram relação
ente classificação de asma e índice de Tiffeneau. Bacharier
e cols encontraram índices reduzidos de VEF1/CVF nos
três grupos de asmáticos, com média de 81,9% para os
asmáticos leves2, enquanto no presente estudo encontrou-
se média de índice de Tiffeneau de 91,9% no grupo de
asma persistente grave. Ao estudar a gravidade da asma
em 2728 crianças, Paull e cols. concluíram que o índice de
Tiffeneau tem maior acurácia para a classificação da gra-
vidade da asma, quando comparado a valores de VEF1,
naquele grupo22.

Embora a resposta broncodilatadora não esteja pre-
vista como um parâmetro para classificação da asma, hou-
ve maior freqüência de resposta positiva em pacientes
asmáticos graves (p<0,005). Nos asmáticos graves, mais
de 70% dos pacientes apresentaram resposta positiva
(p<0,005), o que faz da prova broncodilatadora um bom
parâmetro para classificação clínica da asma neste estudo.
Há maior prevalência de resposta broncodilatadora posi-
tiva em pacientes com asma moderada quando compara-
dos a pacientes com asma leve sugerindo que a resposta
broncodilatadora após salbutamol inalatório
correlaciona-se melhor à classificação clínica da asma do
que os valores de VEF1 e VEF1/CVF (19). A resposta
broncodilatadora permite a previsão da função pulmo-
nar futura de crianças asmáticas23. Além disso, associada a
critérios clínicos, contribui para confirmar o diagnóstico
de asma, porém não há estudos de sensibilidade e

função pulmonar ocorrem, em alguns pacientes, indepen-
dentemente do uso de altas doses de corticóide inalatório,
o que sugere haver outros fatores e mecanismos envolvi-
dos neste fenômeno25. No estudo START (Inhaled Steroid
Treatment as Regular Therapy in Early Asthma) foram
acompanhadas crianças com asma leve em uso de
corticóide inalatório, por três anos, e também houve que-
da dos valores percentuais preditos de VEF1 ao longo do
tempo em todas as faixas etárias26. No estudo CAMP, que
incluiu tratamento e controle de um grande grupo de
crianças asmáticas, foi avaliada função pulmonar. A mai-
oria dos pacientes com perda progressiva de função pul-
monar não apresentava evidência clínica de doença gra-
ve, durante o período de quatro anos. Os autores sugerem
que não há associação absoluta entre sintomas de asma e
função pulmonar ao longo do tempo27,28. Bumbacea e cols
compararam um grupo com obstrução crônica ao fluxo
aéreo a um grupo com função pulmonar normal, e o gru-
po com VEF1 baixo tinha doença de mais longa dura-
ção29.

Cerca de 32% de crianças asmáticas de 8 a 11 anos de
idade teriam sua doença reclassificada para uma catego-
ria mais grave se fossem levados em conta os valores de
função pulmonar (VEF1 e pico de fluxo expiratório) além
dos parâmetros clínicos. Porém, os autores avaliaram
apenas crianças asmáticas instáveis clinicamente, com pelo
menos uma internação e duas idas ao serviço de emer-
gência por asma nos seis meses prévios ao estudo, por-
tanto esses dados não podem ser generalizados para to-
das as crianças asmáticas30.

Ao estudar a função pulmonar de 301 crianças com
asma leve ou moderada, com idade de 5 a 17 anos, em uso
regular de corticóide inalatório, De Jong e cols. encontra-
ram valores médios de VEF1 acima de 100% no grupo
com doença estável. Entretanto o VEF1 foi consideravel-
mente menor no grupo de 48 pacientes instáveis clinica-
mente, em média 77,9%. Neste grupo, 48% das crianças
obtiveram resposta broncodilatadora positiva, com au-
mento de  17,3% do VEF1, contra 10% do grupo de crian-
ças estáveis, as quais apresentaram 5,7% de variação do
VEF1 pós broncodilatador. Os autores questionam o uso
de valores espirométricos, especialmente VEF1, como cri-
tério de classificação da asma em estudos clínicos na po-
pulação pediátrica31.

Uma das possíveis razões para crianças asmáticas,
mesmo aquelas com doença grave, apresentarem valores
normais de espirometria, é o fato de que a asma é uma
doença lentamente progressiva, já que nos adultos asmá-
ticos é bem claro o declínio progressivo de VEF132. Paull
e cols. atribuem as diferenças no comprometimento da
função pulmonar, nos grupos de crianças e adultos asmá-
ticos, aos níveis das vias aéreas afetadas e ao grau de seu
comprometimento nos dois grupos. As crianças têm mai-
or comprometimento de pequenas vias aéreas, ao passo
que no adulto as vias aéreas intermediárias e de grosso
calibre estão mais afetadas22. Valores de VEF1 significati-
vamente reduzidos na infância são a exceção, e não a re-
gra, e podem identificar crianças com risco aumentado de
desenvolver doença obstrutiva irreversível ao longo do
tempo33.

Neste estudo, a presença de resposta broncodilatadora
mostrou ser um bom parâmetro para a classificação clíni-
ca da asma. Observaram-se valores normais de VEF1 e
VEF1/CVF, mesmo naqueles portadores de asma persis-
tente moderada ou grave. O fenômeno de redução da fun-
ção pulmonar ao longo do tempo, demonstrando presen-
ça de doença obstrutiva, parece acometer uma parte das
crianças asmáticas estudadas.

Ocorre redução da resposta broncodilatadora ao lon-
go do tempo e por isso os valores utilizados como refe-
rência em espirometria, devem ser adequados à popula-
ção estudada, bem como à faixa etária e devem ser revisa-

especificidade da prova broncodilatadora em crianças24.
Em relação à duração da doença, não se observou as-

sociação significativa entre tempo de doença e classifica-
ção clínica da asma ou entre tempo de doença e valores de
VEF1 percentual basal. Em caso clínico apresentado por
Covar e cols houve queda progressiva de VEF1 percentual
predito ao longo de cinco anos de evolução de asma gra-
ve em uma adolescente de 13 anos de idade, apesar do
tratamento adequado. A progressão da asma e perda da
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dos periodicamente34.
O fluxo expiratório forçado entre 25% e 75% da CVF

(FEF25-75%) é parâmetro sensível para avaliação da gra-
vidade da doença e obstrução das vias aéreas periféricas.
As alterações de FEF25-75% podem ocorrer precocemen-
te na asma35.

Outros exames complementam o diagnóstico de asma,
além da espirometria, tais como medida de óxido nítrico
exalado e contagem de eosinófilos no escarro, que ainda
não estão disponíveis rotineiramente em nosso meio, mas
já são bastante utilizados em estudos clínicos36.

A espirometria permanece sendo um exame comple-
mentar acessível e que deve ser realizado sempre que
possível, para monitorização da doença e de seu trata-

Gráfico 2. Distribuição dos casos pela classificação clínica da asma
em relação ao VEF1/CVF basal (Índice de Tiffeneau).

Gráfico 3. Freqüência de resposta broncodilatadora (RBD) e
classificação clínica da asma.

Gráfico 1. Distribuição dos casos pela gravidade em relação ao
VEF1% basal.

mento em crianças e adolescentes.

Tabela 1. Número de pacientes e valores de Índice de
Tiffeneau e de VEF1 em percentual do predito (média ±
DP), de acordo com a classificação da gravidade da
asma.

Classificação n (%) VEF1 (%) VEF1/CVF
Leve 114 (48,7) 110,2 ± 20,6 91,9 ± 9,6
Moderada 101 (43,1) 103,6 ± 23,7 87,7 ± 11,3
Grave 19 (8,1) 88,4 ± 24,1 89,3 ± 10,8
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Resumo

Apesar dos avanços nas técnicas de purificação e padronização de alérgenos, extratos alergênicos obti-
dos de fontes naturais (usados atualmente para imunoterapia), são produtos heterogêneos, contendo mui-
tas proteínas que não induzem tolerância imunológica, e quantidades indefinidas e até mesmo ausentes
dos alérgenos relevantes para desensibilização. A tecnologia de DNA recombinante permitiu, nos últimos
anos, caracterizar a natureza molecular precisa dos alérgenos e por clonagem, produzir vacinas altamente
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Introdução

A imunoterapia alérgeno específica (SIT), introduzida
no início do século 20, é o único tratamento que pode
modificar o curso natural de uma doença alérgica. Apesar
do sucesso desta terapia em indivíduos sensibilizados ao
veneno de Hymenoptera (veneno de abelhas, formigas e
vespas) e da alergia mediada ao pólen, os benefícios clíni-
cos de seu emprego em formas mais complexas de aler-
gia, como na sensibilização aos ácaros, fungos e alimen-
tos são contraditórios. Estas limitações podem ser causa-
das por fatores relacionados ao tipo de adjuvante, via de
aplicação e duração do tratamento. Entretanto, a razão
mais importante para falha da SIT é provavelmente o
tipo de vacina usada1.

Grande preocupação existe com relação à anafilaxia
induzida pela imunoterapia, especialmente envolvendo

veneno de Hymenoptera. Diversos métodos existem para
tornar os extratos hipoalergênicos como: modificações
químicas do alérgeno (chamados alergóides); adsorção
do extrato em adjuvantes para lentificar a absorção
sistêmica; e o uso de engenharia genética para modificar
propriedades antigênicas dos alérgenos (vacinas
recombinantes). Estes métodos têm como objetivo redu-
zir a capacidade de ligação do material com anticorpos
IgE pré formados (o que pode induzir liberação de
histamina e consequente efeitos colaterais) e manter a
habilidade de interagir com linfócitos T (responsável por
induzir a tolerância imunológica).

A caracterização molecular dos alérgenos foi alcançada
e os determinantes maiores (principal fração da proteína
responsável pela indução da sensibilização) mais impor-
tantes foram clonados. Os alérgenos se tornaram  ampla-



40 Jornal Paranaense de Pediatria - Vol. 10  - Suplemento Especial - Temas de Alergia em Pediatria, 2009

mente conhecidas famílias das proteínas e cada vez mais
alérgenos recombinantes estão sendo pesquisados para
diagnóstico e tratamento de doenças alérgicas. Esta revi-
são discute os principais aspectos envolvendo o uso de
vacinas recombinantes para tratamento das doenças alér-
gicas.

Os mecanismos envolvidos na SIT incluem modula-
ção na resposta dos linfócitos T e B, seus anticorpos rela-
cionados e também nas células efetoras da inflamação
alérgica como eosinófilos, basófilos e mastócitos. Um dos
mecanismos chave para o sucesso da SIT é a alteração da
função da célula T com redução da produção das citocinas
Th2 e/ou pela indução do “desvio imune” de um padrão
de citocina Th2 para um Th116 (figura1).

Figura 1. A imunoterapia promove desvio da função Th2 para
Th1 que induz produção de anticorpos IgG, reduz a produção de
IgE e com isso inibindo a reação alérgica.

A indução de tolerância imunológica nas células T
perféricas é outro passo fundamental. Esta tolerância ca-
racteriza-se principalmente pela produção de linfócitos T
reguladores (Treg) alérgeno-específicos e pela supressão
da resposta Th2 induzida pelo alérgeno. O balanço entre
Th2 e Treg pode levar ao desenvolvimento ou não de
alergia13.

Durante a imunoterapia com extratos convencionais,
o antígeno injetado (alérgeno) é apresentado ao linfócito
T, que reconhece uma seqüência de aminoácidos dispos-
tos linearmente (epítopos de células T). Para uma vacina
atingir sucesso sem risco de anafilaxia é importante ex-
pressar os epítopos de célualas T que induzem tolerância,
porém sem apresentar sítios de ligação com anticorpos
IgE.

Os alérgenos modificados, com deleção dos epítopos
de células B, não se ligam à IgE. Eles são captados pelas
células dendríticas, macrófagos e células B por fagocitose
ou pinocitose. Desta forma, os linfócitos T são induzidos
a produzir linfocinas do tipo Th1 em baixas quantidades
e também induzem o desenvolvimento de células Treg.
Alérgenos recombinantes podem ser modificados para
alvejar as células T sem utilizar mecanismos IgE envolvi-
dos. Esta estratégia permite utilizar doses maiores de
alérgenos necessária para induzir tolerância imunológica
pelas células T sem risco de anafilaxia18.

Alérgenos recombinantes

Embora grande parte dos alérgenos foi caracterizada
por técnicas proteoquímicas e imunoquímicas, sua natu-
reza molecular precisa somente foi esclarecida após apli-
cação da tecnologia DNA recombinante. Alérgenos
recombinantes são produzidos pela expressão do DNA
circular (cDNA) que codifica o alérgeno em células
procarióticas (principalmente em Escherichia coli). Após,
sua capacidade de ligação à IgE e sua habilidade de indu-
zir ativação específica de linfócitos T e basófilos são testa-
das18. Os primeiros alérgenos recombinantes foram usa-
dos com sucesso em 1994 para diagnóstico in vivo de aler-
gia IgE mediada . Os testes cutâneos mostraram que eles
possuem reatividade específica in vivo comparável aos
alérgenos naturais19,20.

Muitos dos problemas relacionados à imunoterapia
com alérgenos convencionais podem ser superados com
uso de alérgenos recombinantes. Estes produtos podem
ser produzidos em grande escala, com custos acessíveis e

Extratos alergênicos naturais

Durante o processo de fabricação de extratos
alergênicos obtidos de fontes naturais, além dos
determinantes maiores, outras proteínas alergênicas, subs-
tâncias não alergênicas e macromoléculas freqüentemente
contaminam estes produtos. Os diferentes métodos de
produção, aplicados por diferentes fabricantes, os tornam
heterogêneos e contendo quantidades variáveis e até mes-
mo ausentes dos alérgenos relevantes2.

Métodos internacionais de padronização foram cria-
dos para garantir a qualidade, segurança e eficácia dos
extratos alergênicos e permitiram a redução da freqüên-
cia e gravidade das reações sistêmicas secundárias à
imunoterapia. A padronização baseia-se na determina-
ção da potência biológica in vivo com testes cutâneos de
hipersensibilidade imediata, e in vitro, por ensaios de ini-
bição de RAST ou ELISA. Em ambos os casos realiza-se a
comparação entre o extrato testado e um extrato conside-
rado de referência pela Organização Mundial de Saúde3.

Apesar dos esforços, extratos alergênicos naturais têm
grande variabilidade em suas composições. Mesmo as
quantidades dos componentes maiores variam conside-
ravelmente entre produtos de diferentes empresas e en-
tre lotes de uma mesma empresa4.

Em um estudo nacional, níveis de Der p 1 e Der p 2
(principais alérgenos do ácaro Dp) em oito extratos
alergênicos de Dermatophagoides pteronyssinus (Dp)
mostraram-se em quantidades insignificantes em muitos
destes alérgenos5.

Contaminações de extratos com outros alérgenos e
podem induzir novas sensibilizações durante a
imunoterapia6,7. Produtos naturais muitas vezes contêm
proteases que degradam e causam perda de potência dos
alérgenos maiores8,9.

Variações nas respostas dos anticorpos IgG e IgE,
indução de hipersensibilidade a outros alérgenos em pa-
cientes previamente não sensibilizados assim como rea-
ções anafilática já foram observados10,11.

As mesmas desvantagens relatadas com extratos na-
turais podem ser observadas com os alergóides, pois es-
tes são obtidos dos primeiros através de modificações
químicas difíceis de serem controladas12.

A ampla diversidade e heterogeneidade dos produ-
tos naturais trazem grandes preocupações com relação à
segurança e eficácia da imunoterapia.

Estrutura do alérgeno e sua importância para
imunoterapia e indução de tolerância imunológica

Indivíduos saudáveis e alérgicos exibem as 3 popula-
ções de linfócitos auxiliadores também conhecidos como
T helper 1, 2 e 3(reg), porém em diferentes proporções.
Nos indivíduos alérgicos o padrão predominante é do
tipo Th2. As células T reg suprimem a atividade indesejá-
vel do Th2 pela produção de IL-10 e TGF-ß. Estas citocinas
inibem a produção de IgE e induzem a formação de IgG4
e IgA responsáveis por reduzir a atividade inflamatória
alérgica dos mastócitos, basófilos e eosinófilos. Os níveis
de linfocinas (IL-3, IL-4, IL-5, IL-9 e IL-13) que auxiliam na
diferenciação, sobrevivência e atividade das células pro-
dutoras de muco, células endoteliais, plasmócitos,
mastócitos, basófilos e eosinófilos, também estão reduzi-
dos13-15.
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são altamente purificados.  A engenharia genética permi-
te controlar as características biológicas, imunológicas e
moleculares do alérgeno tornando possível manter suas
propriedades naturais ou modifica-las para diminuir sua
alergenicidade e aumentar a imunogenicidade. Molécu-
las híbridas com diferentes epítopos relevantes podem
também ser produzidas, adaptando-se ao perfil de
sensibilização do paciente. Estas vacinas são livres de com-
postos irrelevantes ou desconhecidos como acontece com
extratos naturais12,21,22.

O primeiro estudo clínico usando alérgenos
recombinantes para imunoterapia utilizou material
hipoalergênico modificado do pólen de bétula, Bet v 1.
Devido à natureza hipoalergênica destes derivados, os
pacientes toleraram altas doses de manutenção e exibi-
ram resposta pronunciada de anticorpos da classe IgG
(IgG1, IgG2, IgG4). Não foi observado aumento significa-
tivo de anticorpos da classe IgE contra estes alérgenos.
Estes achados foram associados à redução da sensibilida-
de cutânea e nasal à Bet v 123,24.

Fragmentos peptídicos, correspondentes aos epítopos
de células T para imunoterapia foram estudados na aler-
gia ao epitélio de gato (Fel d 1) e na alergia à himenóptera
(Api m 1) e demonstraram indução de tolerância de célu-
las T e aumento dos níveis de IL-10 g58. Doses baixas são
insuficientes para estimular o linfócito T e altas doses
podem induzir respostas inflamatórias pronunciadas25.

As novas estratégias para imunoterapia específica
como uso de proteínas recombinantes, peptídeos, molé-
culas híbridas e fragmentos são promissoras, porém es-
tão em estágio inicial de estudo em seres humanos. Além
do benefício em termos de marcadores biológicos, a se-
gurança e eficácia clínica do uso destas vacinas em longo
prazo, precisam ser demonstradas.

que reage ao extrato deste ácaro. Por outro lado, alérgenos
recombinantes permitem identificar exatamente a molé-
cula responsável pela hipersensibilidade. As vantagens
são a grande precisão diagnóstica e a possibilidade de
discriminar co-sensibilização de sensibilização cruzada.
Alérgenos marcados podem também ser usados para
medir a resposta à imunoterapia em termos de IgG. Os
anticorpos IgG, especialmente IgG4 demonstraram blo-
quear a liberação de histamina pelos basófilos mediada
por IgE e inibem a apresentação de antígenos dependente
do CD23 (receptor de baixa afinidade para IgE)18,26.

Imunoterapia sublingual com vacinas recombinates

A necessidade de múltiplas aplicações por longos pe-
ríodos de tempo e a possibilidade de reações sistêmicas
aos extratos alergênicos constituem os principais incon-
venientes da imunoterapia subcutânea (SLIT). Embora as
doses, freqüência das aplicações e tempo de tratamento
da SLIT serem motivo de discussão, meta análises mos-
tram que esta é eficaz no tratamento da asma e rinite
alérgica, incluindo pacientes pediátricos. As maiores van-
tagens oferecidas em relação à terapia subcutânea são a
segurança e a conveniência para aplicação das doses, em-
bora o tratamento por via subcutânea pareça ser mais
eficiente, ao menos em curto prazo27.

Alérgenos recombinates nativos (não modificados)
seriam teoricamente mais apropriados para uso na SLIT.
Estudos clínicos com alérgenos recombinantes por via
sublingual precisam ser conduzidos para definir o papel
destas vacinas na SLIT28.

Conclusões

Embora extratos alergênicos de fontes naturais sejam
usados amplamente na para imunoterapia por alergistas
e pediatras, evidências de benefício clínico em longo pra-
zo utilizando estes materiais para o tratamento de for-
mas mais complexas de hipersensibilidade como aos
ácaros são conflitantes. O desenvolvimento de vacinas
recombinantes traz boas perspectivas para o aprimora-
mento da imunoterapia e pode contribuir para o desen-
volvimento de terapias de dessensibilização mais efica-
zes e seguras.
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A imunoterapia subcutânea específica convencional (administração subcutânea de um extrato de um
alérgeno em um regime dosado) é um tratamento eficaz para distúrbios alérgicos respiratórios mediados
por IgE. Esse eficiente tipo de imunoterapia tem sido associado com um aumento em IgG4 anticorpos
alérgeno-específicos. Além disso, a indução de tolerância de células T periféricas desempenha um papel
crucial na imunoterapia subcutânea específica convencional (specific subcutaneous immunotherapy – SCIT)
e diminuição da produção de citocinas e resposta proliferativa de células mononucleares do sangue perifé-
rico estimuladas por alérgeno, caracterizando um desvio na resposta imunológica.

Porém, a SCIT tem algumas limitações, pois a eficácia
é geralmente parcial e os pacientes precisam usar outros
medicamentos para o alívio dos sintomas. Além disso, há
o risco de anafilaxia e o paciente precisa ficar pelo menos
30 minutos no consultório médico após a aplicação da
injeção.

Imunoterapia sublingual (Sublingual immunotherapy
– SLIT) é uma alternativa efetiva, segura e conveniente à
SCIT. Se um alérgeno é administrado em altas doses por
via sublingual, uma pequena parte é absorvida pela
mucosa oral e transportada por células dendríticas locais.

Essas células transportam os alérgenos aos linfonodos
regionais, onde podem interagir com linfócitos antígeno-
específicos. Células mononucleares do sangue periférico
estimuladas por alérgeno em pacientes submetidos à SLIT
produziram níveis elevados de IL-10 e IFN-y indicaram
que desvio imunológico e a indução de células Treg po-
dem também representar mecanismos imunológicos da
SLIT. Porém, os mecanismos imunológicos precisos que
participam da SLIT eficiente ainda precisam ser
elucidados1.

Imunoterapia alérgeno-específica é um tratamento al-
tamente eficiente em pacientes com doenças mediadas
por IgE, asma, rinoconjuntivite, reações sistêmicas a ve-
neno de insetos e, provavelmente, dermatite atópica e
alergia alimentar.

nica. Muitos pacientes podem ter anticorpos IgE (um tes-
te cutâneo positivo ou IgE sérico específico > 0,35hU/L)
sem apresentar sintomas.

Imunomodulação por administração de doses cada vez
maiores de alérgenos específicos confere proteção contra
sintomas alérgicos durante a exposição natural ao
alérgeno, mas somente se o alérgeno for clinicamente
relevante.

A seleção de pacientes é importante e a eficácia deve
ser sempre comparada ao risco de efeitos colaterais. A
necessidade de iniciar imunoterapia depende do nível a
que os sintomas podem ser reduzidos com a medicação,
da quantidade e tipo de medicação necessária para con-
trolar os sintomas e se é possível evitar efetivamente a
exposição ao alérgeno. Portanto, é essencial considerar
imunoterapia de acordo com a sensibilização ao alérgeno
e não por uma determinada manifestação da doença2.
Asma sem sensibilização alérgica,por exemplo,  não é
indicação para imunoterapia.

Apesar de a maioria dos alérgicos serem
polissensibilizados, pacientes monossensibilizados ou
pacientes sensibilizados concomitantemente a alérgenos
sem reação cruzada são ideais para um estudo com vaci-
nas contra um único alérgeno.

Pacientes monossensibilizados têm maior probabili-
dade de demonstrar os efeitos da imunoterapia alérgeno-
específica.

Os critérios de inclusão devem ser definidos em rela-
ção à idade, gênero, doença, gravidade da doença,
comorbidades e resultado de imunoterapia prévia. O uso
concomitante de medicações, outras doenças e certas ati-

Os pacientes devem ter sensibilização mediada por
IgE a um alérgeno demonstrada por testes cutâneos ou
anticorpos IgE séricos e uma relação entre sintomas e ex-
posição a um alérgeno ao qual o paciente é sensível. A
presença de anticorpo IgE não significa sensibilização clí-
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vidades diárias são exemplos de critérios de exclusão3.
Não há limite maior ou menor de idade para

imunoterapia com alérgenos. A imunoterapia sublingual
(Sublingual immunotherapy – SLIT) pode ser um trata-
mento seguro e eficaz para todas as idades, considerando
que um mecanismo atópico esteja envolvido na
patogênese da doença, apesar de a eficácia em crianças
menores de 5 anos de idade não estar bem documentada.
Uma meta-análise mostrou que a SLIT é eficaz em crian-
ças entre 3 e 18 anos de idade com rinite alérgica4.

Para avaliar a eficácia clínica da imunoterapia
sublingual em alergia respiratória em crianças, foram
selecionados oito estudos randomizados, duplo-cegos,
controlados com placebo. Cinco estudos foram realiza-
dos com ácaros domésticos, um com pólen de Parietaria,
um com pólen de oliveira e um com pólen de gramíneas.
SLIT pode ter moderada eficácia clínica em crianças com
pelo menos 4 anos de idade, monossensibilizadas aos
ácaros e apresentando asma leve a moderada persisten-
te5.

Crianças com asma ou rinite persistente, com idade
entre 1 ano e 11 meses e 3 anos e 10 meses, foram tratadas
com um alergóide monomérico. A duração foi de 22,3
meses e 30/36 crianças melhoraram muito ou moderada-
mente. SLIT foi segura nessas crianças6.

Uma meta-análise de ensaios clínicos duplo-cegos
controlados por placebo avaliou a eficácia da SLIT para
asma alérgica em crianças. Nove estudos avaliaram 441
sujeitos que concluíram o tratamento e receberam acom-
panhamento clínico. SLIT com extratos padronizados (prin-
cipalmente de ácaros) reduz tanto o escore de sintomas
quanto o uso de medicação  em crianças com asma alérgi-
ca quando comparada ao placebo7.

Apesar de a eficácia da imunoterapia ter sido demons-
trada para o tratamento da asma alérgica, o risco de rea-
ções sistêmicas em pacientes com asma grave tem sido
considerado uma contra-indicação relativa à SLIT. Um
estudo de segurança e monitoramento pós-
comercialização com cento e vinte e seis crianças de 3 a 5
anos de idade (73% asmáticos) demonstrou a segurança
da SLIT, prescrita principalmente para alergia a ácaros8.

Atualmente, a imunoterapia alérgeno-específica é o
único tratamento para RA que pode potencialmente mo-
dificar a doença, bem como evitar sua progressão para
asma9. A SLIT pode prevenir o desenvolvimento de no-
vas sensibilizações e reduzir o risco de eventual desen-
volvimento de asma em alguns pacientes. Assim como
para a asma, SLIT deve ser considerada se: 1) os sintomas
são graves ou persistentes; 2) as medicações causam efei-
tos colaterais intoleráveis; 3) os pacientes ou pais não
aceitam usar corticosteróides intranasais; 4) como trata-
mento comum para rinite e asma,uma associação freqüen-
te. Considerar imunoterapia alérgeno-específica somen-
te se há evidências claras da relação entre sintomas e ex-
posição ao alérgeno ao qual o paciente reage10-12. Além
disso, os benefícios clínicos da SLIT persistem por até 5
anos após o fim do tratamento13. O otimismo com SLIT é
maior nos últimos 3 anos  pois as evidências estão mais
fortes. Há uma relação clara de resposta ao incremento de
doses, doses diárias são mais eficazes e pelo menos um
ano contínuo traz melhores resultados14.

SLIT com um extrato de ácaro padronizado pode ser
considerado efetivo em crianças com dermatite atópica
de leve a moderada, no entanto, o benefício nos casos
graves não foi comprovado. Crianças com idade entre 5 e
16 anos com dermatite atópica (Scoring Atopic Dermatitis
[SCORAD] > 7) e sensibilizadas a ácaro (média do IgE
específico para ácaro: 10.6  kU/L) receberam SLIT por 18
meses15.

Resumo

SLIT é indicada para o tratamento de diferentes doen-

ças alérgicas, seguindo critérios gerais de seleção de paci-
entes: doença leve a moderada mediada por IgE, alérgenos
clinicamente relevantes, todas as opções terapêuticas
farmacológicas e não-farmacológicas tenham sido esgo-
tadas, efeitos colaterais inevitáveis das medicações, lem-
brando que a evidência de eficácia é favorável em indiví-
duos monossensibilizados. A idade não é um fator
limitante, mas a segurança e eficácia foram documenta-
das em crianças maiores de dois anos de idade.

Não há diretrizes precisas indicando o uso de
imunoterapia sublingual, o que reflete a falta de um con-
senso internacional que discuta o papel dessa forma de
tratamento16.
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Introdução

Medindo a IgE específica in vivo
Teste cutâneo é um exame primário e confirmatório para pesquisa de anticorpos da classe IgE específi-

cos para alérgenos e são usados para diagnóstico de doenças alérgicas em seres humanos. O extrato é
introduzido na pele por puntura ou intra-dérmico.

Puntura
Lewis e Grant descreveram a puntura pela primeira

vez em 1924 e foi modificado por Pepys em 1970. É o
método mais fácil e de menor custo para identificar
anticorpos IgE específicos. Gotas de diferentes extratos
alergênicos glicerinados são colocadas na superfície volar
do antebraço e perfuradas com uma agulha hipodérmica
em um ângulo baixo com bissel voltado para cima na
superfície da epiderme. A ponta da agulha é gentilmente
levantada em uma pequena porção da epiderme para não
induzir sangramento. Após um minuto a solução pode
ser removida com algodão. Para evitar a mistura de solu-
ções, uma agulha deve ser usada para cada teste. A agulha
pode ser substituída por outros dispositivos como putures
plásticos padronizados simples ou multi-teste. A reação
imediata (pápula e eritema) deve ser lida após 15 a 20
minutos. Controle positivo (histamina 10mg/ml) e ne-
gativo (solução salina) devem ser usados. O teste é consi-
derado positivo quando o diâmetro da pápula é maior do
que 3mm.

Alguns fatores contribuem para a variabilidade dos
resultados da puntura. Gotas próximas uma da outra (<2cm)
podem causar reações satélites. Sangramento e
dermografismo levam a pápula e eritema falso-positi-
vos. Exames falso-negativos são conseqüências do uso de
anti-histamínicos, baixa potência dos extratos e pobre téc-
nica de realização1,2.

Teste intra-dérmico
Mantoux descreveu o teste intra-dérmico e ainda é

utilizado na prática clínica. O alérgeno pode ser adminis-
trado de maneira intra-cutânea por uma agulha 26 ou 27.
Um volume de 0,01 a 0,05 é injetado para produzir uma
pequena pápula de 2 a 3mm de diâmetro. Antes da inje-
ção, bolhas de ar devem ser eliminadas para evitar rea-
ções de extravasamento. A seringa é colocada a um ângu-
lo de 20o da pele, com o bissel para baixo e penetrando
lenta e superficialmente na pele. O teste intra-dérmico
requer uma concentração 1000 vezes menor do antígeno
do que a puntura para produzir reações cutâneas de mes-
mo tamanho.

Grande volume injetado, testes próximos uns dos ou-
tros, alta concentração de antígeno e eritema difuso pode
levar a resultados falso-positivos. Injeções subcutâneas
podem levar a resultados falso-negativos1,2.

Medindo a IgE específica in vitro
Determinação de anticorpos IgE específicos para

alérgenos no soro
Após a descoberta da IgE, avanços tecnológicos trou-

xeram novas ferramentas de laboratório para a
quantificação de anticorpos IgE específicos para alérgenos
no soro e nas superfícies de basófilos e mastócitos. Testes
in vitro oferecem inúmeras vantagens como quantificação
precisa, ausência de interferência de drogas, segurança e
possibilidade de avaliar amostras estocadas por longos
períodos.

Imunoensaios quantitativos para anticorpos IgE po-
dem ser adjuntos ao teste cutâneo. Em casos de alergia
alimentar entre crianças com dermatite atópica, valores
de corte para a concentração de anticorpos IgE específicos
para ovo, leite, amendoim e peixe determinaram valores
preditivo positivo e negativo de 95% e 90%, respectiva-
mente. Existe correlação entre os resultados da provoca-
ção brônquica e anticorpos IgE específicos ao gato em
indivíduos sensíveis a este alérgeno.

Nos últimos anos, os sistemas de automação de ter-
ceira geração conhecido com Pharmacia UniCAP e
Immulite foram desenvolvidos. A qualidade das medi-
das de anticorpos IgE específicos relatados por laborató-
rios de diagnóstico em alergia clínica não é uniforme-
mente equivalente.

Para examinar prospectivamente os resultados entre
diferentes ensaios de IgE específica, Szeinbach et al avali-
aram em triplicata alíquotas de 26 amostras de soro que
continham níveis variáveis de IgE específica para 17 aero-
alérgenos. Foram analisados 7813 testes e a concordância
entre os diferentes ensaios não foi boa. Pharmacia CAP
system demonstrou resultados comparáveis com boa pre-
cisão. Alguns ensaios foram reprodutíveis, mas não
acurados. Outros não foram reprodutíveis e nem acurados.
Conclui-se que há um significante potencial para erro
diagnóstico em alguns resultados.

Wood et al investigaram quantos resultados similares
foram obtidos de laboratórios clínicos certificados que
utilizaram três sistemas diferentes (ImmunoCAP,
Immulite a RAST) para determinação de IgE específica ao
amendoim, soja, Bet v 1 e Der p 2. A avaliação qualitativa
usou como valor de corte 0,35 kUA/L e demonstrou algu-
mas diferenças na habilidade de detectar sensibilização
com o uso de RAST e grande variação nos resultados.
Immulite superestimou e RAST subestimou os valores
quando comparado com ImmunoCAP. Estes achados tem
sérias implicações clínicas, pois são amplamente usados
na prática clínica. Por isto é importante que os laboratóri-
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os informem qual sistema foi usado para determinação
de IgE específica. Este fato foi também observado por
Wang et al que esta discrepância entre estes sistemas po-
dem potencialmente levar ao manejo e tratamento incor-
reto da doença alérgica3-7.

Liberação de mediadores químicos in vitro
A ligação cruzada de alérgenos à IgE na superfície de

basófilos induz a liberação de mediadores, incluindo
histamina e leucotriene C4. Os resultados destes testes in
vitro auxiliam pouco o valor preditivo diagnóstico de tes-
tes cutâneo e provocação. Entretanto, a performance de
ensaios de liberação de mediadores variam com a quali-
dade dos extratos de alérgeno disponíveis e a técnica uti-
lizada.

Sob provocação com alérgenos específicos, basófilos
não somente secretam mediadores bioativos
quantificáveis, mas também regula a expressão de dife-
rentes marcadores os quais podem ser detectados eficien-
temente por citometria de fluxo usando anticorpos
monoclonais. A técnica tem sido aplicada na investigação
de alergia mediada por IgE causada por alérgenos
inalantes clássicos, alimentos, Hevea látex, venenos de
Hymenoptera e drogas. Também está provado que estas
técnicas tem valor no diagnóstico de reações não media-
das por IgE e na detecção de auto-anticorpos em certas
formas de urticária crônica3,4,8.

Testes de provocação
Os testes de provocação in vivo são indicados em vári-

as circunstâncias, dentre elas, quando existe discordância
entre a história clinica e outros exames complementares,
como dosagem de IgE específica no soro e o teste cutâneo,
ou para melhor definição diagnóstica. A realização des-
tes testes é mais elaborada, apresenta maiores riscos e
possibilidade de interpretação errônea dos resultados,
pois envolve dados subjetivos. Podem ser realizados sob
várias formas, dentre elas a aplicação direta em mucosa
nasal de alérgenos, ou mesmo a broncoprovocação. Con-
tudo, merece maior destaque nos casos de suspeita de
alergia alimentar ou a drogas, pois é capaz de reproduzir
os sintomas da suposta reação alérgica e estabelecer rela-
ção temporal9. Proporciona um diagnóstico acurado para
reações imediatas (IgE mediadas) e ocasionalmente tar-
dias (que envolvem outros mecanismos imunológicos e
não-imunológicos) nos casos de drogas e alimentos9,10.

Antes de iniciar a provocação propriamente dita, é
importante estar preparado para reações graves, princi-
palmente naqueles com história de anafilaxia. Deve-se
preparar o local onde será realizado o teste com material
para atendimento de emergência, acesso venoso antes do
procedimento e estar capacitado para reconhecer sinais e
sintomas que necessitem intervenção imediata10-12.
Idealmente devem-se realizar medidas de pico de fluxo
antes e após o teste, para maior segurança.

O teste deve ser contra-indicado em casos de anafilaxia
severa e em pacientes com asma mal controlada e rinite
exacerbada13. É prudente evitar a provocação em indiví-
duos que apresentaram reações recentes, ou seja, entre 6 a
12 meses, claramente relacionadas a um alérgeno, pois os
riscos de reações graves aumentam. Idealmente deve-se
aguardar um intervalo maior de tempo para realizar a
provocação. Vale lembrar que crianças tendem a desen-
volver uma tolerância maior em um curto espaço de tem-
po enquanto adultos tendem a apresentar reações graves
no decorrer de anos. Outras situações em os testes devem
ser evitadas, são em indivíduos que possuem doença
cardiovascular grave, em uso contínuo de beta-
bloqueadores, gestantes e aqueles com manifestações que
dificultem a interpretação do resultado como eczema gra-
ve, por exemplo10.

geração uma semana antes preferencialmente. No dia do
teste de provocação, os beta-agonistas e anticolinérgicos
não podem ser utilizados. Os usuários de antileucotrienos
e teofilina podem manter o uso, aparentemente sem alte-
rações. De maneira geral, os corticóides orais, inalatórios
e nasais devem ser evitados apenas nos casos de
broncoprovocação e provocação nasal11,13,14.

O teste de provocação nasal consiste na administração
de alérgenos suspeitos diretamente nas narinas, sendo
utilizado para estudar rinite alérgica e não alérgica. É
crucial para investigação científica da fisiopatologia,
imunologia e farmacoterapia das rinites.

Até o momento, não existem métodos padronizados
para administração do alérgeno nasal, o que gera grande
variabilidade técnica e problemas na validação direta
entre as comparações dos métodos. O agente pode ser
administrado na forma de pó, discos de papel, nebulização
e gotas. Além disso, as concentrações utilizadas do agen-
te estão sempre acima daquela existente no meio ambi-
ente. É possível monitorar alguns parâmetros após a pro-
vocação como mudanças fisiológicas, sintomas, geração
de mediadores, citocinas e células. Estes auxiliam no en-
tendimento dos eventos que ocorrem diante de
estimulações diferentes.

A provocação nasal está indicada quando se deseja
estudar alérgenos das rinites sazonais, confirmar rinites
ocupacionais ou em indivíduos com teste cutâneo positi-
vo a alérgenos perenes e sintomas esporádicos, bem como
nos casos assintomáticos com inflamação subclínica. Pode
ser utilizado como alternativa a provocação brônquica
em pacientes asmáticos sabendo-se que a aplicação de
alérgenos nasais pode induzir sintomas em vias aéreas
inferiores e sintomas conjuntivais13.

A provocação brônquica vem sendo utilizada há vári-
as décadas como uma forma de avaliar reações das vias
aéreas a alérgenos específicos e outros agentes
sensibilizadores e para quantificar a resposta não alérgi-
ca a fármacos como a metacolina e a histamina. É mais
utilizada para investigações em estudos sobre a
fisiopatologia e mecanismos da asma, sendo sua aplica-
ção clínica pouco significativa. Há uma grande variedade
de agentes que podem ser utilizados nos testes de
broncoprovocação. Alguns destes são bem definidos como
aeroalérgenos produtores de respostas IgE mediadas.
Contudo existem outros que podem causar uma
hipersensisbilidade sem resposta imunológica associada
como agentes químicos ocupacionais. A técnica utilizada
varia conforme o agente aplicado ao teste.

Quase todos os alérgenos são capazes de penetrar as
vias aéreas inferiores. Para que ocorra a deposição dos
mesmos, é necessário que as partículas respiratórias se-
jam menores que 10 µm de diâmetro. Os extratos aquosos
são ideais porque podem ser nebulizados em pequenas
partículas de aerosol. O método mais comum de provoca-
ção utiliza doses graduais de incremento de alérgenos até
se obter uma resposta pulmonar. A dose inicial deve ser
baixa, contudo não existem valores pré-estabelecidos em
decorrência da variação existente entre os indivíduos e
entre os próprios extratos. Alguns indicam iniciar com
concentração que produza uma pápula de 5mm no teste
intradérmico.

Os resultados positivos são difíceis de serem
quantificados. Não existem parâmetros bem estabeleci-
dos de quanto seria a redução ideal de VEF1, por exem-
plo. Além disso, a broncoprovocação pode induzir rea-
ções asmáticas graves, seguidos por intervalos prolonga-
dos sintomáticos, embora reações anafiláticas sejam ra-
ras14.

Testes de provocação oral são utilizados com
frequência para realizar diagnóstico acurado de reações
imediatas e ocasionalmente tardias a alimentos e drogas
sendo considerado padrão-ouro para estes casos10. A pro-

Os anti-histamínicos devem ser suspensos. Os de pri-
meira geração ao menos 48 horas antes e os de segunda
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vocação ideal deve ser realizada de forma cega, duplo-
cega com placebo controle preferivelmente, e em vários
momentos para evitar interpretações errôneas dos resul-
tados. Inicialmente se começa a provocação de forma sim-
ples cega com placebo controle. Aguarda-se resultado
positivo por ao menos duas vezes e se isso ocorrer reali-
za-se então a provocação duplo cega com placebo
confirmatória. Em casos negativos, realiza-se então uma
provocação aberta.

Preconiza-se iniciar com doses menores que a dita
capaz de gerar reação, baseando-se pela história clínica.
Estas devem ser idealmente administradas em cápsulas
opacas, em forma liquida ou em solução. Após a primeira
dose realizada, vai se dobrando a dose a cada administra-
ção que usualmente deve ser em 30 a 60 minutos. O
placebo deve ser apropriado, em mesma cápsula que o
alérgeno e com observação por tempo semelhante. Por
este motivo, o ideal é realizar o duplo-cego em dois dias
diferentes11.

Acredita-se que as reações adversas a drogas possam
ocorrer em cerca de 3-8% da população geral e de 5 a 20%
dos hospitalizados nos EUA, contudo os dados
epidemiológicos não separam reações alérgicas de não-
alérgicas15,16.

O termo alergia a drogas deve ser utilizado nos casos
em que existem reações adversas determinadas por me-
canismos imunológicos. Reações que por ventura se asse-
melhem a um processo alérgico, mas que não apresen-
tem o mecanismo imunológico comprovado, devem ser
simplesmente classificadas como reações de
hipersensibilidade não alérgica15. Estas reações são extre-
mamente diversas como erupções de pele, necrose
epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson. Já as
reações alérgicas propriamente ditas mediadas por IgE
manifestam-se como choque anafilático, urticária gene-
ralizadas, angioedema e broncoespasmo16.

Muitas crianças são consideradas alérgicas a determi-
nadas medicações, inclusive por profissionais de saúde,
quando na verdade, apresentam reações adversas não-
alérgicas. A discrepância entre os possíveis casos de aler-
gia e os verdadeiramente demonstrados por mecanismos
imunológicos já foi descrita em vários estudos.

O teste de provocação positivo comprova a
hipersensibilidade a droga, mas não diz o mecanismo
exato envolvido na reação, portanto não serve de diag-
nóstico de forma isolada para alergia.  De maneira geral,
quando se deseja avaliar mecanimos IgE mediados, as
reações são mais precoces e podem ser verificadas em
curto espaço de tempo. Já quando se deseja avaliar rea-
ções não-IgE mediadas a observação destes pacientes pode
ser de até 5 a 7 dias. Especialmente em crianças deve-se
ter um cuidado especial pois as mesmas estão frequente-
mente expostas a infecções e apresentam com freqüência
manifestações de sibilância, urticária e lesões de pele que
podem erroneamente serem encaradas como reações a
drogas, privando-as do uso de certas medicações de for-
ma desnecessária15.

O teste de provocação oral é o padrão-ouro para se
afirmar o diagnóstico de alergia alimentar, pois repro-
duz os sintomas e sua relação temporal. É extremamente
importante quando se pretende instituir dietas restriti-
vas9. Dentre as reações de pele vistas em provocações
orais com alimentos, uma das mais freqüentes é o eritema.
É importante ressaltar que não se trata de reação alérgica
e sim de uma irritação não específica da pele a vários
ácidos presentes em certos alimentos, como as frutas cí-
tricas. Por não se tratar de uma reação alérgica, não acar-
reta maiores problemas e a retirada do alimento da dieta
não se faz necessária.

mente representar aversão a um determinado alimento,
reações de urticas peri-orais, que podem representar ape-
nas dermatite de contato. Contudo, lesões disseminadas
por todo corpo pode ser uma reação objetivamente posi-
tiva. Sintomas de queimação na língua, desconforto ab-
dominal e palpitações não podem ser considerados como
positivos. Formigamento em boca e pele pode represen-
tar o início de uma reação alérgica, necessitando maiores
doses de alimento para induzir reação propriamente dita.
Há menor margem de erro quando há acometimento de
dois ou mais órgãos e sistemas, sendo sintomas respira-
tórios de vias aéreas altas e baixas mais graves17.

Quanto ao intervalo de tempo entre a administração
do alimento e o início da reação quanto menor for este,
mais chances de ser uma reação alérgica verdadeira. Al-
guns autores consideram o tempo até no máximo duas
horas (quando reação de fase tardia). As demais reações
ocorridas após este tempo são, em geral, eczemas, e não
reações alérgicas propriamente ditas. Em casos de reação
indefinida ou leve, em que há receio de aumentar a dose,
pode-se optar por aguardar mais 15 minutos ou repetir a
dose anterior. É importante lembrar a possibilidade de
indução de tolerância oral que ocorre pelo aumento pro-
gressivo titulado das quantidades de alimento, levando a
um resultado falso-negativo17.

A presença de IgE sérica e teste cutâneo positivo a
determinado alimento demonstra sensibilização, contu-
do não necessariamente é este alimento o causador dos
sintomas, portanto, o teste de provocação oral é o definidor
em muitos casos de dúvida diagnóstica. Cerca de 10% dos
indivíduos com resultados positivos na provocação oral
duplo-cega, placebo controlada não tem dosagens de IgE
positivas, determinando a importância do último19.

Patch test ou Teste de contato
O patch teste consiste em forma objetiva de demons-

trar que determinado alérgeno causa reações de pele, sen-
do o método padrão-ouro nos casos de dermatite de con-
tato alérgica, que consiste em uma reação alérgica de
hipersensibilidade tipo IV (tardia). Estudos demonstram
que a história clínica e o exame físico são capazes de escla-
recer o diagnóstico em apenas 29 a 54% destes casos18-20.

Ele reproduz artificialmente as circunstâncias que cri-
am a reação inicial, contudo tem algumas limitações, apre-
sentando aproximadamente 70% a 80% de sensibilidade e
especificidade em mãos experientes, especialmente no que
se diz respeito à leitura11,12. Porém sua aplicação precoce
é de extrema importância principalmente em indivíduos
com dermatite de contato crônica, propiciando maior
qualidade de vida com o diagnóstico definido19.

A realização do teste consiste em colocar pequenas
quantidades de alérgeno diluído em contato com a pele
por um período de tempo. Usualmente existem baterias
de alérgenos comuns em pequenos discos de alumínio
que são aplicados no dorso do paciente por 48 horas18. As
baterias pré-preparadas são mais confiáveis do que aque-
las produzidas pelo próprio operador20. A escolha da ba-
teria deve se basear ao máximo na história clínica, avali-
ando criteriosamente o tipo de trabalho, hobbies e outras
ocupações, bem como a localização da lesão de pele. Mui-
tos pacientes têm por hábito não relatar produtos que
utilizam há algum tempo, contudo estes não podem ser
desprezados, até porque as formulações mudam constan-
temente. Além disso, é importante lembrar que a utiliza-
ção de produtos em pequenas quantidades ou de marcas
caras não exclui a chance de dermatite19. Usualmente exis-
tem séries de patch test que compreendem cerca de 80%
dos alérgenos e variam de local para local.

Uma grande quantidade de alérgenos pode ser aplica-
da em dorso ao mesmo tempo, sendo este o habitual. Os
pacientes devem evitar atividades físicas mais intensas,
que possam levar a sudorese, bem como o banho, duran-

Outras reações que são equivocadamente interpreta-
das como alérgicas, são os vômitos, que podem simples-
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te estes dois dias. Após este período, os adesivos são reti-
rados e a leitura é realizada. Áreas de eritema e edema
ocupando ao menos metade da área do teste são gradua-
das como 1+, indicando um resultado positivo. A associ-
ação de pápulas é graduada como 2+, vesículas ou bolhas
3+19,21. Quando não ocorrem mudanças na pele, o teste é
negativo. O paciente deve retornar após 48 horas da reti-
rada para nova avaliação10. A leitura tardia aumenta sig-
nificativamente a sensibilidade do teste, sendo que a lei-
tura no 6-7 dias terá 10% a mais de resultados positivos20.
Além disso, ela reduz a chance de interpretações errôneas
de resultados positivos referentes à dermatite irritativa
que pode ocorrer inicialmente19.

A área da pele para realização do teste deve ser livre
de lesões, para evitarem falsos-positivos. É importante
lembrar que alguns indivíduos podem apresentar a
“síndrome da pele excitada” que consiste em
hiperirritabilidade de toda região na qual foi aplicado o
adesivo, levando a reações positivas a todos os alérgenos.
Outras situações de falso-positivo podem ocorrer por re-
ações irritativas do alérgeno e do próprio adesivo.

Resultados falsos-negativos se devem a vários fatores
dentre eles o uso de alérgenos inadequados, erros técni-
cos na aplicação, não realização da leitura tardia, uso de
veículo incompatível para o alérgeno testado e uso de
corticóides tópicos no local do teste.

Muitos alérgenos testados podem agir como irritan-
tes. A distinção entre as reações alérgicas e irritativas
podem ser bastante difícil. De maneira geral, as reações
alérgicas são mais pruriginosas, prolongadas e se esten-
dem além dos limites dos discos. Já indivíduos que apre-
sentam dermatite de contato por irritante apresentam
mais sintomas de ardência local, com reações mais bem
delimitadas que melhoram rapidamente com a retirada
do disco de alérgeno18,19.

Portanto, a interpretação de um teste positivo deve
ser cautelosa, lembrando que o teste positivo indica que
o paciente é alérgico a determinado alérgeno, mas não
necessariamente é este que causa os sintomas de dermatite.

Existem várias baterias de testes comercializadas no
mercado, especialmente para cosméticos e fragrâncias.
Ocasionalmente, quando há suspeita de que determinado
produto cause a dermatite e o mesmo não se encontre em
nenhuma bateria de teste pode-se realizar um teste de
provocação aberta, aplicando-se o mesmo duas vezes ou
mais em uma semana e observando-se a reação.

Complicações do patch test são raras e a probabilida-
de de indução de sensibilização dos pacientes é baixa,
utilizando os alérgenos em concentrações padrão. Outros
efeitos adversos incluem despigmentação, infecção secun-
dárias, ulcerações e escarificações.

Atualmente tem sido descrita a aplicação do patch test
em pacientes com história de dermatite atópica e sinto-
mas relacionados a alimentos, especialmente reações tar-
dias, mediada por células T. A associação deste ao teste
cutâneo e dosagens de IgE possuem um alto valor
preditivo. As concentrações dos extratos a serem utiliza-
dos ainda não estão bem estabelecidas. Em geral tenta-se
utilizar baixas concentrações para evitar reações
irritativas primárias. A aplicação do teste tem tido gran-
de utilidade a fim de evitar dietas restritivas infunda-
das21,22.

Uma nova era no diagnóstico da doença alérgica
Padronização de extratos alergênicos para diagnósti-

co e imunoterapia é baseada na padronização biológica.
Testes cutâneos e ensaios competitivos de ligação de IgE
são elementos importantes na padronização de alérgenos,
especialmente a partir de uma perspectiva de segurança.
Entretanto, a padronização biológica não disponibiliza
informações específicas sobre alérgenos maiores conti-
dos nas vacinas. Outra desvantagem do sistema atual é

que os fabricantes de alérgenos expressam a potência de
seus produtos em unidades específicas da companhia e
esta situação não oferece uma padronização internacio-
nal.

Uma iniciativa Européia (CREATE) está desenvolven-
do um padrão internacional de extratos alergênicos para
o diagnóstico e tratamento baseado nas características
biológicas, usando ELISA para sua medida acurada.
Alérgenos recombinantes purificados foram usados para
comparar com seus homólogos naturais servindo como
padrão ouro. rBet v 1, rPhl p 1, rPhl p 5a e rPhl p 5b, rOle
e 1, rDer p 1, rDer p 2, rDer f 1 e rDer f 2 foram compara-
dos com alérgenos naturais purificados para característi-
cas físico-químicas (identidade, pureza, estado de agrega-
ção, solubilidade e estabilidade) e imunológica (potência
de ligação à IgE, atividade biológica e comportamento
dose-resposta em ELISA).

Dezoito preparações de alérgenos purificados (oito
alérgenos naturais e dez nas versões recombinantes) fo-
ram produzidos pelo Consórcio CREATE. A imuno-
reatividade apresentou boa concordância e estabilidade
satisfatória em curto e longo prazo23,24.

Radauer et al verificaram que alérgenos são distribuí-
dos dentro de um pequeno grupo de famílias de proteínas
a possuem um número restrito de funções bioquímicas.
Eles criaram o AllFam, uma base de dados de famílias de
alérgenos e seu uso para obter propriedades estruturais e
funcionais de alérgenos, a qual está com acesso gratuito
no sítio http://www.meduniwien.ac.at/allergens/
allfam/ 25,26.

Uma importante tarefa no diagnóstico e tratamento
de alergia deve ser a identificação e caracterização dos
alérgenos que promovem sensibilização e causam a do-
ença. Então um significante número de moléculas de di-
ferentes fontes tem sido identificado por induzir reações
de hipersensibilidade. A alta similaridade estrutural en-
tre proteínas alergências conservadas filogeneticamente
presentes em diferentes fontes, aparentemente não rela-
cionadas, parece ter um papel importante na
polisensibilização mediada por IgE, que leva a reatividade
cruzada e síndromes clínicas. Em torno de 60% dos paci-
entes alérgicos são sensíveis a mais de uma espécie de
pólen. A reatividade cruzada de plantas alergênicas é cau-
sada por três famílias de pan-alérgenos: profilinas, prote-
ínas ligadores de cálcio (CBPs) e proteínas que transferem
lipídeos não específicos27.

Reatividade cruzada a determinantes carbohidratos
(CCDs) são os epítopos de IgE mais comuns. Aproxima-
damente 20% dos pacientes alérgicos desenvolvem
anticorpos IgE contra glicanas, as quais parecem incapa-
zes de provocar sintomas clínicos a despeito de sua fre-
quente presença no soro. IgE anti-CCD não causa doença
alérgica por que CCDs levam a indução de tolerância28.
Um novo epítopo carbohidrato em anticorpo monoclonal,
cetuximab, tem direcionado resposta Th2 para alérgenos
alimentares29.

O uso de painéis de alérgenos recombinantes no diag-
nóstico pode ajudar a delinear o perfil de reatividade de
um paciente alérgico e determinar o quanto ele é co-sen-
sibilizado para alérgenos de diferentes fontes ou o quan-
to o mesmo reage com alérgenos que estão presentes nes-
ta fonte. Pan-alérgenos tem sido sugeridos como possí-
veis marcadores de múltiplas sensibilizações à polens, e
podem posteriormente serem utilizados para predizer
reatividade cruzada/polisensibilização a alguns alérgenos
de polens. Estudos usando alérgenos recombinantes bem
caracterizados de CBPs e profilinas são necessários para o
entendimento e para predizer sensibilização, reatividade
cruzada à IgE e relevância clínica. Pan-alérgenos devem
ser considerados como marcadores diagnósticos para
polisensibilização e usados no diagnóstico de doenças
alérgicas.
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Conclusão
e a padronização dos alérgenos por biologia molecular
irão aumentar a acurácia do diagnóstico de pacientes alér-
gicos.

Tabela 1. Comparação entre testes para IgE específica in vivo e in vitro.

Testes específicos para IgE Vantagens Desvantagens
in vivo or in vitro

Puntura Simples, rápido, fácil interpretação, Sensibilidade intermediária,
mínimo desconforto, raros falso- possíveis falso-negativos.
positivos, mais específico, pode ser
usado em lactentes.

Intra-dérmico Alta reprodutibilidade e Menor simplicidade, rápido, seguro
sensibilidade. Raros falso- e de fácil interpretação.
negativos. Desconfortável. Posséveis falso-

positivos, especificidade intermediária.

RAST, Immulite and Quantificação do anticorpo IgE, Demora para resultado,
ImmunoCap preciso, necessidade de amostra sensibilidade reduzida para alguns

pequena, Facilidade de repetir IgE alérgenos (venenos, drogas, e
com soro armazenado, Adaptável látex). Potencial competição
para uso de alérgeno puro ou antigênica e inibição do isótipo
recombinante. (IgG).

Ensaios de liberação de Ensaio simples e rápido. Não é útil em não liberadores,
mediadores do basófilo menor sensibilidade do que

puntura, extrato de antigeno não é
caracterizado, concentração ótima
de antígeno no basófilo dependente
do paciente, requer processamento
de sangue em 24 horas.

Ensaio citométrico de Ensaio simples e rápido. Menor sensibilidade do que
ativação do basófilo puntura , requer processamento de

sangue em 24 horas, potencial para
falsos-positivos, critério para
positividade varia com
especificidade do antígeno.

Ensaio Micro-array Similar acurácia de outros testes in Necessita estudos com população
vitro e puntura. Mínima amostra de maior.
sangue. Permite testar mais
antígenos e frações antigênicas.
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Introdução

A urticária crônica na infância tem sido um desafio na prática do pediatra. Isso devido à persistência da
doença, dificuldade de se identificar a causa e, muitas vezes, pobre resposta ao tratamento, com impacto
negativo na qualidade de vida do paciente e seus familiares, por gerar ansiedade e depressão. O diagnós-
tico e o tratamento adequados são essenciais, assim como o diálogo médico / paciente1.
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Características clínicas
A história clínica é o aspecto mais importante para a

avaliação do paciente com urticária. A urticária espontâ-
nea é caracterizada por placas altamente pruriginosas,
eritematosas ou pálidas, geralmente circunscritas, de ta-
manho variável, frequentemente coalescentes em tronco
e extremidades, embora possa ocorrer em qualquer parte
do corpo. As lesões são migratórias e transitórias, ou seja,
aparecem e desaparecem em locais diferentes em menos
de 24 h, sem deixar vestígios no local. O angioedema é a
mesma doença que ocorre no tecido subcutâneo mais pro-
fundo. Neste caso, a queixa de dor pode predominar à do
prurido, e a lesão pode durar até 72h, afetando comumente
o tecido conjuntivo mais frouxo como pálpebras, face,
lábios e língua2.

Fisiopatogenia
Apesar de haver diferentes agentes etiológicos, a via

comum está nos mastócitos, que são as primeiras células
responsáveis pelos sintomas da doença. Inicialmente, ocor-
re ativação do receptor H1, liberação de grânulos pré-
formados, como a histamina, desencadeando uma reação
conhecida como resposta tríplice de Lewis: vasodilatacão,
aumento do fluxo sangüíneo e da permeabilidade
vascular, e reflexo axonal. Essa resposta inicial induz a
geração de novos metabólitos, causando infiltrado infla-

matório e persistência da inflamação3. Mecanismos
fisiopatológicos para explicar a urticária incluem imunes
e não-imunes. O mecanismo imune envolve a interação
do antígeno específico à imunoglobulina (Ig) E ligada aos
mastócitos e basófilos, resultando a liberação de vários
mediadores. A imune mediada por complemento, C3a,
C4a e C5a estimulam a degranulação dos mastócitos,
como ocorre nas doenças do colágeno e doença do soro.
Mecanismos não-imunes incluem degranulação direta dos
mastócitos sem sensibilização prévia4.

Classificação e etiologia
A urticária é classificada como espontânea, física, e

outras formas de urticária2.
A urticária espontânea é a mais comum, e pode ser

aguda ou crônica. A urticária aguda é definida quando
apresenta duração clínica menor que 6 semanas, e a crôni-
ca por mais de 6 semanas. A factícia ou dermográfica é a
urticária física mais comum, e a induzida por exercícios a
mais comum da classificada em outras formas de urticá-
ria. Como o próprio nome diz, a urticária espontânea não
necessita de estímulo externo para ser desencadeada, e é
generalizada, já as outras são induzidas e geralmente lo-
calizadas2. Aproximadamente 40% dos pacientes com ur-
ticária espontânea crônica (UEC) apresentam mais de um
tipo de urticária. Das urticárias que podem estar associa-
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das à UEC, a urticária dermográfica é a mais comum5. A
urticária ao frio é a única urticária física que pode evoluir
para o choque anafilático6. Na urticária espontânea agu-
da, mais de 80% dos casos se detecta a causa só pela histó-
ria e exame físico, e é a forma de urticária espontânea
mais comum em crianças. Estão entre as causas mais fre-
qüentes infecções (como hepatite viral, mononucleose),
medicamentos (como penicilina, sulfas, aspirina, AIHNs,
dipirona), alimentos e picadas de inseto7.

Apesar UEC ser menos comum na infância que no
adulto, ela ocorre em 0,1 a 3% das crianças8. A causa é
identificada em 20 a 60% dos casos9,10, contra aproxima-
damente 90% dos casos de um grupo alemão. Neste gru-
po, a causa mais freqüente de UEC é auto-imune (34%),
seguida de intolerância (29%), infecção (28%), outros (5%)
e idiopática em 4%11. Como causas, entram as infecções
subclínicas, como por H. pylori, Staphylococcus sp,
Streptococcus sp, Yersinia sp, vírus da hepatite C e
parasitose. Lembrar que medicamentos e alimentos po-
dem tanto ser a causa como o agravante, dependendo da
fisiopatogenia envolvida: alergia, intolerância ou outro
mecanismo. Não esquecer a alergia ao látex como causa2.

Das urticárias espontâneas crônicas, 20 a 60% são con-
sideradas auto-imunes, tendo, como um dos critérios, o
teste intradérmico com soro autólogo (ASST) ou plasma
autólogo positivo. Caracteriza-se pela presença de
anticorpos contra o receptor da alta afinidade da Ig E (Fc-
epsilon RI) ou contra a própria IgE9,12,13. Anticorpos
antitireoidianos IgE anti- tireoglobulina14 e IgE anti
microssomal 15 têm sido demonstrados, embora não haja
estudos em crianças. A UEC tem sido relacionada à inci-
dência aumentada de doenças auto-imunes, especialmen-
te de tireóide, em 4,3% das crianças com UEC16, embora
os estudos ainda sejam inconclusivos para afirmar que as
doenças auto-imunes sejam a causa da UEC.

Em aproximadamente metade dos casos, a urticária é
acompanhada de angioedema. Quando ocorre
angioedema sem urticária, deve-se pensar em deficiência
do inibidor da C1 esterase hereditária ou adquirida, me-
dicamentos e em desencadeadores físicos (como frio, pres-
são)2,17.

Quando a causa é desconhecida, é chamada de urticá-
ria crônica idiopática, ou porque nem todas as causas fo-
ram avaliadas, ou porque foram avaliadas e não encon-
tradas2.

Prognóstico
Aproximadamente 25% das crianças com UEC alcan-

çam remissão dos sintomas após 3 anos do início do qua-
dro clínico. Nos casos de UEC associada a angioedema,
50% deles persistem com a doença por mais de 5 anos
após o quadro inicial18.

Diagnóstico diferencial
Urticária vasculítica, eritema multiforme minor, rash

máculo-papular, eritema crônico migrans, eritema
nodular, penfigóide bolhoso, picadas de inseto (prurigo),
urticária pigmentosa (ou mastocitose), distúrbios
pruriginosos, escabiose, tinea corporis, síndrome de Sweet,
psicogênica. Insuficiência renal, trauma, obstrução veno-
sa ou linfática, doença do soro, entre outros, são diagnós-
ticos diferenciais do angioedema sem urticária2,19.

Desconfiar do diagnóstico de urticária espontânea crô-
nica quando as lesões durarem mais que 24 h, placas com
mais dor e menos prurido, púrpura residual, mudanças
na pigmentação da pele e/ou características sistêmicas
proeminentes.

Avaliação clínica
A investigação etiológica é baseada na história e no

exame físico detalhados da urticária. Devem ser pergun-
tados os seguintes itens2:

* Tempo de início da doença (aguda ou crônica)

* Relação com algum alimento específico, medicamen-
to, doença infecciosa, picada de inseto recente, exercício

* Duração das lesões: < 24h, todas as lesões
* Distribuição, forma e tamanho das lesões
* Prurido: presente ou ausente
* Físico: estímulo local ao calor, frio, pressão, vibra-

ção, luz solar, água
* Sintomas associados: rinite, febre, artrite, tosse, vô-

mito, diarréia, perda de peso
* Angioedema associado
* História familiar e pessoal de urticária, angioedema,

atopia
* Medicamentos em uso (especialmente ácido

acetilsalicílico, diclofenaco e ibuprofeno)
* Dieta: fórmulas e hábito alimentar
* Exposição a inalantes, animais
* Relação com fins de semana, férias ou viagens
* Vacinação: vacinas contendo proteína de gelatina ou

ovo
* Estresse
* Qualidade de vida em relação à urticária

Testes e avaliação laboratorial
Vários autores não aconselham protocolos gerais ex-

tensos e dispendiosos na investigação etiológica da urti-
cária20, e devem ser baseados no tipo ou subtipo de urti-
cária. Podem incluir os seguintes exames2,7:

* IgE total / específica
* Hemograma
* VHS
* Proteína C reativa
* Anticorpo anti nuclear
* C2, C4
* Nível do inibidor da C1 esterase (ou da função) se

angioedema somente
* Anticorpos antivirais: Hepatite B, EBV, entre outros
* Crioglobulinas
* Urinálise
* Parasitológico de fezes, coprocultura
* Pesquisa de H. pylori
* Testes específicos para urticária física como pressão,

UVA, UVB, frio, calor
* Biópsia de pele se urticária vasculítica
* Testes para intolerância ou alergia alimentar
* O teste de degranulação do basófilo in vitro não é

feito não prática clínica

Tratamento
O tratamento segue os mesmos princípios que nos

adultos, subdividido em três linhas básicas, que são: 1)
identificação e eliminação das causas (quando possível);
2) evitar ou eliminar o estímulo; 3) inibição dos mediado-
res dos mastócitos21.

1) Identificação e eliminação das causas
Estas são as medidas mais desejáveis, mas infelizmen-

te, pelo exato estímulo ser freqüentemente desconhecido,
não se aplicam para a maioria dos pacientes. Na UEC, o
tratamento de infecções ou processos inflamatórios, in-
cluindo gastrite associada ao I, parasitoses, intolerância
alimentar ou a drogas, se não forem curativas pelo me-
nos podem amenizar o quadro clínico.

Recorrência dos sintomas na re-exposição é a melhor
prova do fator causal, embora remissão espontânea da
urticária também possa ocorrer incidentalmente durante
a eliminação da causa suspeita21.
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2) Evitar ou eliminar o estímulo
É importante orientar os pais e os professores sobre a

doença. Explicar que os sintomas de UEC não envolvem
o sistema respiratório ou cardiovascular, embora haja
exceção para esta regra. Os pais devem ser orientados e
treinados para a aplicação de adrenalina nos pacientes
com história de anafilaxia ou com urticária ao frio. Dro-
gas podem não só causar como agravar a UEC pré-exis-
tente, por isso deve-se evitar o uso de AINHs nestes paci-
entes. As drogas suspeitas como causas devem ser retira-
das ou substituídas por outra classe de medicamentos.
Aproximadamente 50% de todos os pacientes com UEC
relatam que o estresse é um desencadeador do início dos
sintomas.

Estratégias para evitar este estímulo inespecífico po-
dem ajudar na redução da atividade da doença e melho-
rar a qualidade de vida. É importante, na urticária
dermográfica e na de pressão, evitar pressão em um de-
terminado local. Medidas como evitar carregar malas pe-
sadas com as mãos, ou fricção no caso da urticária
dermográfica, podem ajudar na prevenção dos sintomas.
Nos pacientes com urticária ao frio, evitar a exposição ao
frio é a melhor profilaxia. Para urticária solar, a identifi-
cação exata do comprimento de onda pode ser importan-
te para a escolha apropriada do filtro solar, apesar que
em muitos pacientes, o estímulo desencadeador é míni-
mo e a prevenção dos sintomas é virtualmente impossí-
vel21.

Uma variedade de processos inflamatórios ou infecci-
osos, como do trato gastrointestinal (H. pylori) ou de in-
fecções bacterianas de nasofaringe, está associada à UEC,
e deve ser tratada. Parasitas devem ser eliminados.
Candidíase intestinal deve ser tratada apenas se grave,
assim como os processos inflamatórios também relacio-
nados como causadores da UEC, como gastrite, doença
do refluxo gastro-esofágico, inflamação do ducto ou da
glândula biliar. A alergia alimentar é causa rara de UEC.
Se identificada, os alérgenos alimentares específicos de-
vem ser evitados. Um subgrupo de pacientes apresenta
reações pseudo-alérgicas para ingredientes e aditivos ali-
mentares. Neste caso, dieta contendo baixos níveis de
pseudo-alérgenos naturais ou artificiais deve ser institu-
ída e mantida por um período de 3 a 6 meses. Durante este
período, a remissão espontânea ocorre em 50% dos paci-
entes. É importante salientar que evitar alérgenos do tipo
I melhora os sintomas de urticária entre 24-48 horas após
a retirada do alérgeno, onde na pseudo-alérgica, a dieta
deve ser mantida por 2-3 semanas antes de se observar os
efeitos benéficos2,22.

Há relatos de associação de UEC com doença celíaca, e
que podem melhorar o quadro clínico com dieta livre de
glúten23. A associação de UEC com doença auto-imune da
tireóide como fator causal não está clara e os sintomas
nem sempre melhoram com a reposição do hormônio24.

3) Inibição dos mediadores dos mastócitos (e outros
mecanismos)

Quase todos os sintomas de urticária são mediados
principalmente pelos receptores H1. Não há um consen-
so internacional de tratamento da UEC em crianças. Pelo
consenso europeu, os anti-histamínicos de segunda gera-
ção, como loratadina, desloratadina, fexofenadina,
epinastina, cetirizina, entre outros, são medicamentos de
primeira linha no tratamento sintomático da urticária crô-
nica, com um aumento de 4 vezes da dose diária reco-
mendada, se necessário, antes de outro esquema
terapêutico21. Outros recomendam prescrever um anti-
histamínico não-sedante de manhã, e hidroxizina à noite
nas crianças com quadro clínico mais acentuado18.

Nos últimos anos, artigos demonstrando melhora dos
sintomas de urticária com anti-histamínicos de segunda
geração (não-sedantes), concluem que são mais eficazes
que os de primeira geração (sedantes). Entretanto, não há

estudos conclusivos comparativos quanto à eficácia e os
efeitos adversos de anti-histamínicos considerados
sedantes e não-sedantes em crianças, ou mesmo em adul-
tos, com UEC. Em um estudo comparativo de anti-
histamínicos sedantes e não-sedantes, em diversas doen-
ças mediadas por histamina, concluiu-se que os efeitos
sedativos dos anti-histamínicos são dependentes da do-
ença e de mecanismo desconhecido25.

As principais interações medicamentosas são descri-
tas para os anti-histamínicos de primeira geração em as-
sociação com drogas que afetam o sistema nervoso cen-
tral, como analgésicos, hipnóticos, sedativos e
moduladores do humor, assim como o álcool. Inibidores
da monoaminooxidase podem prolongar e intensificar
os efeitos anticolinérgicos. Com exceção da cetirizina,
desloratadina, fexofenadina e levocetirizina, outros anti-
histamínicos modernos são metabolizados no fígado. Isto
pode levar a níveis plasmáticos aumentados de drogas
que utilizam as mesmas enzimas hepáticas (P450) para o
metabolismo, como por exemplo, cetoconazol e
eritromicina26.

Os corticóides sistêmicos a longo prazo devem ser
evitados pelos efeitos colaterais. Corticóide administra-
do a curto prazo pode ser necessário em crianças não-
responsivas ao tratamento com anti-histamínico em do-
ses elevadas (em até 4x para os não-sedantes) e após a
tentativa com a associação do bloqueador do receptor
H2. O valor da associação dos antagonistas dos recepto-
res H1 + H2 não está provado em crianças, embora possa
ser benéfico ocasionalmente. Estudos foram realizados
com ranitidina na dose de 4-5mg/kg/dia, dividido em 12
/12horas21. Em crianças que apresentam auto-anticorpos
positivos é preferível administrar imunoglobulina
intravenosa que corticóide27.

Indução de tolerância, em casos com urticária ao frio,
colinérgica e solar, pode apresentar melhora nos primei-
ros 3 dias. Dapsona tem mostrado bons resultados na ur-
ticária por pressão, porém mais estudos são necessários.
Nos pacientes com urticária induzida ao frio, não-
responsivos aos anti-histamínicos, pode-se tentar a
ciproheptadina, embora os pais devam ser orientados para
o potencial ganho de peso pelo estímulo do apetite. Estu-
dos em adultos têm associado antibióticos em altas doses
por 2 a 3 semanas, como penicilina e doxiciclina, ao anti-
histamínico de segunda geração, mesmo sem detectar um
agente infeccioso, com melhora clínica em 20 a 50% nes-
ses pacientes28.

Montelucaste e zafirlucaste são licenciados em crian-
ças para profilaxia de asma. Poucos estudos associando
anti-leucotrieno e cetirizina em crianças com urticária crô-
nica refratárias ao anti-histamínicos foram realizados21.

Relatos de casos utilizando anticorpo monoclonal anti-
IgE, omalizumabe, têm demonstrado benefícios em paci-
entes com UEC e soro autólogo positivo, refratários à
terapia convencional29.  Recentemente foi descrito um caso
de utilização de anticorpo monoclonal anti-CD20,
rituximabe, em paciente com UEC grave e soro autólogo
positivo, com bom controle da doença30. Mais estudos
são necessários para determinar a ação terapêutica dos
anticorpos monoclonais nos pacientes com urticária es-
pontânea auto-imune, não-responsivos à terapia conven-
cional, e mesmo à terapia alternativa.

Conclusões

Tratamentos alternativos, como ciclosporina A,
imunoglobulinas, plasmaferese, sulfasalazina,
hidroxicloroquina, danazol, omalizumabe, devem ser li-
mitados e só considerados em centros especializados.
Deve-se orientar os pais sobre as drogas que não são li-
cenciadas como indicação em crianças com urticária crô-
nica. Mais estudos são necessários para o entendimento e
o tratamento da doença.
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Tema Central: O Pediatra no consultório

12 de Novembro – Quinta-feira

08:30h Abertura Boas Vindas
Entrega de Prêmios “Jovem Pesquisador”

09:00h Mini-Conferência Alimentação no 1º. ano de vida e  Prevenção de deficiências de minerais e vitaminas
09:20h Conferência Como aumentar a densidade mineral óssea de crianças e adolescentes: Alimentação e

Atividade Física
10:10h Intervalo
10:40h Mesa Redonda A criança que não cresce

Visão do nutrologista: Investigação Básica Nutricional
Quando Encaminhar para o Endocrinologista

11:40h Palestra Doença de Fabry
12:00h Simpósio Satélite Simpósio Satélite Genzyme: “Doença de Gaucher”
14:00h Mini-Conferência Situações de Emergência no Consultório: Como Estar Preparado
14:20h Conferência Vacinas : Calendário Básico e Complementar
14:50h Mini-Conferência Experiência da Gripe A H1N1 V
15:10h Mini-Conferência Prevenção de Processos Éticos
15:30h Intervalo
16:00h Simpósio Simpósio Satélite Wyeth
17:00h Mesa Redonda Infecções de Repetição

Imunodeficiência
Causa Ambiental

20:30h Academia Paranaense de Pediatria - Fórum “Obesidade na Infância”
1. Mudanças de hábitos alimentares – 1950-2009
2. Alterações secundárias a Obesidade
3. Prevenção e Tratamento da Obesidade

13 de Novembro – Sexta-feira

08:00h Mesa Redonda Queixas Clínicas do Lactente
Intolerância Alimentar
Sono ruim
Regurgitação
Constipação
Choro / Cólica

10:10h Intervalo
10:40h Mesa Redonda: Alergias na criança

Dermatites
Tosse e Sibilância
Rinite Alérgica

14:00h Conferência Segmento do Recém-Nascido de Risco
14:30h Mesa redonda Consulta da Gestante com o pediatra no período pré-natal

Problemas Nefro-urinários
Problemas Cardiológicos
Outras Mal-formações

15:30h Intervalo
16:00h Simpósio Simpósio Satélite – Merck Sharp & Dohme

Asma na criança: Consensos - Rotavírus: Vacinas
17:00h Conferência Sinais de Alerta para Abuso e Negligência
17:30h Conferência Particularidades da Consulta com Adolescente
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14 de Novembro – Sábado

8:00h Conferência Desenvolvimento neurológico:  Instrumentos de Triagem para o desenvolvimento
9:00h Conferência Transtornos de Comportamento: Classificação e Abordagem
10:00h Intervalo
10:20h Conferência O Consultório Economicamente Viável
10:40h Mesa Redonda Influência do Vínculo Conjugal dos pais e composição familiar na saúde da criança

- Na visão do Pediatra
- Na visão do Psiquiatra

Instruções para Envio de Temas Livres
Inscrições de Temas Livres: Até 31 de outubro de 2009
Orientações gerais:

· É obrigatória a inscrição do autor apresentador no XII Congresso Paranaense de Pediatria
· O trabalho deverá ser enviado por via eletrônica no e-mail: pediatriaparana@yahoo.com.br
· O e-mail de encaminhamento deve incluir nome de todos os autores, local onde foi realizada a pesquisa,

endereço, telefones e e-mail de contato. O autor receberá confirmação de recebimento do trabalho enviado por via
eletrônica.

· Não serão aceitas inscrições de temas livres via fax ou correio
· O prazo para encaminhamento dos resumos é 31 de Outubro de 2009.

Normas para envio do resumo do Tema Livre
· O título do trabalho deverá ser digitado em letras maiúsculas
· Os nomes dos autores deverão ser completos (não utilizar abreviaturas) e separados por vírgula. Destacar

em negrito o nome do autor apresentador
· O nome da Instituição deverá ser colocado por extenso. O uso de siglas é opcional e deverá estar entre

parêntesis. Com separação espaço-hifen-espaço indicar o nome da cidade e a sigla do Estado, mas apenas se não
estiver já mencionado no nome da Instituição participante do trabalho

· O texto do Resumo deverá ser digitado em letras maiúsculas e minúsculas, como parágrafo único (texto
corrido). Deverá ser estruturado e conter: introdução, objetivo método, resultados e conclusão.

· O resumo deve ser digitado em processador de texto “Word/Windows”, fonte Arial, tamanho 12, espaço
simples, alinhamento justificado, com margem superior, inferior, direita e esquerda de 2,5 cm

· O texto completo, incluindo o título, não poderá ultrapassar 3000 caracteres (use “Ferramentas” do Word
para contagem)

· Não há limite para número de trabalhos a serem submetidos pelos mesmos autores
· Será emitido um certificado para cada trabalho, aprovado e apresentado, onde constará o nome de todos

os autores

Normas para elaboração do pôster (se selecionado pela Comissão Julgadora)
· O tamanho do pôster será 0,90 m (largura) x 1,20 m (altura). O apresentador deverá ter consigo material

próprio para fixação.
· É obrigatória a presença do apresentador na data e horário estabelecidos pela Comissão Julgadora
· Para apresentação de tema livre oral, o apresentador terá 7 minutos, e mais 3 para comentários da Comis-

são Julgadora.
· Desde já os autores concordam com a publicação dos resumos no Jornal Paranaense de Pediatria.

Os melhores trabalhos receberão Certificados Especiais e premiação.

Categoria Até 06 de Novembro Após 06 de Novembro
Médicos sócios quites 150,00 200,00
Médicos não sócios 290,00 390,00
Residentes 100,00 150,00
Estudantes de graduação 100,00 150,00


