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RESUMO

 

Introdução: A alergia ao látex é responsável por inúmeras reações alérgicas em 

indivíduos sensibilizados. Objetivos: Avaliar a prevalência de sensibilização e 

alergia ao látex e a alimentos em crianças e adolescentes com mielomeningocele e 

identificar os possíveis fatores de risco a eles associados. Métodos: Participaram do 

estudo 55 crianças e adolescentes com diagnóstico prévio de mielomeningocele 

atendidos no ambulatório de Neurocirurgia do Hospital São Paulo, UNIFESP-EPM. 

Os pacientes foram avaliados através de questionário padrão, testes cutâneos de 

hipersensibilidade imediata para aeroalérgenos, látex total e alimentos e 

determinação de IgE sérica total e específica ao látex total e suas frações 

recombinates. Resultados: Encontramos taxas de 45% e 20% para sensibilização e 

alergia ao látex respectivamente, com 14,5% de sensibilização a alimentos, sem 

casos de alergia alimentar. Vinte e quatro (43,6%) eram atópicos e a média de idade 

do primeiro episódio de reação ao látex foi 44,5 meses, sendo reação cutânea a 

mais freqüente relatada (72,7%). A sensibilização alimentar ocorreu para os 

seguintes alimentos: batata, mamão, mandioca, jaca, manga, abacaxi, pêra, tomate, 

castanha portuguesa e abacate. Níveis séricos de IgE total superiores a 200 KU/l 

foram mais freqüentes no grupo de pacientes alérgicos e no de sensibilizados. A 

concordância pelo teste de kappa entre teste cutâneo para látex e IgE sérica 

específica para látex total foi forte e entre teste cutâneo para látex ou IgE sérica 

específica para látex total e as frações rHev b1, 3, 5, 6.01 e 6.02 foram moderada ou 

boa.  As frações IgE séricas específica para látex detectada em mais de 50% dos 

pacientes alérgicos ao látex foram rHev b1, 3, 5, 6.01 e 6.02. Estatisticamente houve 

diferença entre o grupo de alérgicos e sensibilizados quando comparado ao de não 

sensibilizados para as seguintes variáveis: atopia, rinite atual, angioedema, número 

médio de cirurgias, pacientes com quatro ou mais cirurgias, uso de DVP, presença 

de pelo menos um teste cutâneo positivo para aeroalérgeno, presença de pelo 

menos um teste cutâneo para alimentos e IgE total maior que 200 KU/l. A análise 

multivariada revelou como significante: asma atual, angioedema, atopia e número de 

cirurgias submetidas. Conclusões: Nosso estudo documentou serem elevadas as 

prevalências de sensibilização e alergia ao látex. Apesar de freqüente a presença de 

anticorpos IgE específicos a alimentos, não se confirmou a presença da síndrome 

látex-fruta. O teste cutâneo com extrato de látex total padronizado se mostrou 
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seguro e confiável para o diagnóstico de alergia ao látex. A análise comparativa 

entre os testes cutâneos de hipersensibilidade imediata e a determinação de IgE 

sérica específica ao látex total revelou concordância total entre eles. IgE sérica 

específica às frações rHev b1, 3, 5, 6.01 e 6.02 foram detectadas em mais de 50% 

das crianças e adolescentes com mielomeningocele alérgicos ao látex. O número de 

cirugias a que os pacientes foram submetidos determinou níveis mais elevados de 

IgE sérica específica, sobretudo de rHev b5 e 6.01. A história de asma atual, 

angioedema prévio, atopia e ter sido submetido a quatro ou mais cirurgias foram 

fatores independentes identificados para alergia ao látex. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A alergia ao látex é causa importante de alergia ocupacional e responsável 

por inúmeras reações alérgicas em indivíduos sensibilizados (Weissman et al, 2002). 

Manifesta-se como reação de hipersensibilidade tipo 1, mediada por anticorpos IgE, 

com manifestações clínicas de urticária, angioedema, rinite, conjuntivite, asma e 

anafilaxia ou reação mediada por células com manifestações de dermatite de 

contato (Patriarca et al, 2002; Yunginger et al, 2009). Meningite eosinofílica como 

manifestação de alergia ao látex tipo 1 já foi relatado. (Niggemann et al, 1997; 

Vincent et al, 2003). Reações sistêmicas graves, geralmente, ocorrem após 

exposição da mucosa a produtos contendo látex ou durante procedimentos 

cirúrgicos, mas também podem ocorrer em várias circunstâncias na vida diária 

(Rendeli et al, 2006). Estas reações podem ser fatais e muitas vezes são o primeiro 

sintoma em pacientes sensibilizados, principalmente em trabalhadores da área de 

saúde com reação a alimentos (Kelly et al, 1994; Pasquariello et al, 1993; Sussman 

et al, 1991; Moneret-Vautrin et al, 1990). Estima-se que mais de 40.000 produtos 

médicos e de uso corrente contenham látex (Condemi et al, 2002). 

 

O uso do látex tem sido documentado pelos arqueologistas desde 1600 AC 

na América Central e México. Os artefatos mais antigos que se tem notícia são do 

sítio arqueológico de Manati, em Veracruz, México, e compostos por 12 bolas de 

borracha maciças que variam de 13 a 30 cm de diâmetro e de 0,5 a 7 kg de peso. 

Datação por radiocarbono mostra a mais antiga destas bolas ser de 1600 AC (Hosler 

et al, 1999). A presença constante de artefatos de látex em vários sítios 

arqueológicos do povo Maia, sugere que a habilidade para o processamento do látex 

surgiu e foi difundida muitos séculos antes do primeiro europeu chegar às Américas 

(Ownby, 2002).  

 

Os primeiros artefatos de borracha encontrados na América Central foram 

feitos com látex obtido da árvore Castilla elastica, árvore típica das planícies 

tropicais do México e América Central. Quando seco, esse látex é muito frágil para 

manter sua forma, mas misturado ao extrato de uma trepadeira (Ipomoea alba) 

melhora suas qualidades elásticas (Hosler et al, 1999).  Hoje quase toda borracha 

natural vem das árvores Hevea brasiliensis, cultivadas comercialmente em vários 
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países tropicais como Malásia, Tailândia e Índia. Pequenas quantidades são 

produzidas nas Américas Central e do Sul. Outra fonte potencial para a produção 

comercial do látex é o arbusto guayule (Parthenium argentatum). O látex extraído 

desse arbusto aparentemente não apresenta reação cruzada com as proteínas da 

Hevea brasiliensis, o que poderia sinalizar como um substituto ao látex da Hevea 

brasiliensis (Siler et al, 1996). Outros substitutos ao látex da Hevea brasiliensis, 

como a guta-percha e guta-balata da família das Sapotaceae, já foram relatados 

mas com reação cruzada descrita à Hevea brasiliensis (Boxer et al, 1994).  

 

A Hevea brasiliensis é uma planta de ciclo perene, de origem amazônica, que 

ocorre preferencialmente em solos argilosos e férteis da beira de rios e várzeas. 

Conhecida no Brasil como seringueira, pode atingir 30 metros de altura total sob 

condições favoráveis, iniciando a produção de sementes aos quatro anos, e de látex 

aos seis anos. Seu tronco varia entre 30 e 60 cm de diâmetro na fase adulta sendo a 

casca a responsável pela produção de látex. O gênero Hevea, pertencente à família 

das Euphorbiaceae, possui 39 espécies, sendo onze encontradas no Brasil. A 

espécie brasiliensis é a que tem maior capacidade produtiva e as áreas de plantios 

comerciais se estendem desde latitudes 25ºS (São Paulo, Brasil) até 24ºN (China) 

(Lorenzi, 2000). Além dos vasos laticíferos, acham-se na casca os tubos crivados, 

que a literatura sugere haver uma relação positiva entre o diâmetro desses tubos e a 

produção de látex (Azzini et al, 1998).  

 

A borracha natural é produto do processamento do citosol, ou látex, da árvore 

Hevea brasiliensis. Contém mais de 150 polipeptídios, dos quais 56 já foram 

identificados como alergênicos (Nel et al, 1998; Kurup et al, 1996). Cerca de 90% do 

produto da Hevea brasiliensis é processado por coagulação ácida, entre pH 4,5 e 

4,8, e dará origem a produtos como pneus de automóveis. Os outros 10% são 

processados por adição de amônia sem coagulação, que originará produtos como 

luvas de borracha, balões e preservativos, e são os responsáveis pelos principais 

relatos de reação ao látex (Hamann, 1993). 

  

É importante fazer-se distinção entre produtos de látex daqueles de 

elastômeros sintéticos, pois pessoas sensibilizadas ao látex não sofrem riscos ao se 

exporem a esses produtos de borracha sintética. Entre os elastômeros sintéticos se 
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destacam as borrachas de butil (a base de petróleo), os polímeros de 2-

clorobutadieno (neoprene) e os copolímeros de butadieno e acrilonitrilo (Renaud, 

1993). 

 

No processo de adição de amônia ao látex cru, várias moléculas de baixo 

peso molecular como aceleradores, antioxidantes e preservativos, são adicionadas. 

Já, nas fábricas de processamento, o beneficiamento inicia-se com a coagulação do 

látex quando o mesmo passa pelo calor sobre formas, como moldes de luvas. Em 

seguida os produtos são lavados para a retirada das proteínas hidrossolúveis e 

excessos de aditivos e então vulcanizados pelo calor na presença de aceleradores. 

Finalmente, é adicionado amido de milho ao produto, no caso das luvas de látex 

comuns, ou são clorinados, no caso das luvas sem pó (Hamann, 1993). 

 

A unidade funcional essencial do látex é a cis-1,4-poli-isoprene, contida na 

camada externa de proteínas, lipídios e fosfolipídios, que promove integridade 

estrutural ao composto. Os principais alérgenos do látex são proteínas presentes 

tanto no látex cru, quanto em extratos de produtos acabados, além dos 

neoantígenos introduzidos durante o processo de manufaturamento (Yunginger et al, 

2009). A caseína é um dos produtos adicionados durante o processamento do látex 

que pode provocar reações em pessoas sensibilizadas (Ylitalo et al, 1999). 

 

Os alérgenos do látex chegam aos órgãos linfóides e induzem uma resposta 

IgE específica por múltiplas vias. Pelo contato direto com a pele o látex pode 

atravessar a barreira epidérmica mesmo estando a pele íntegra (Hayes et al, 2000). 

Aerossóis de luvas lubrificadas com pó, que estão adsorvidos de látex, podem 

impactar sobre as membranas mucosas dos olhos, nariz, traquéia, orofaringe, e 

pequenas vias aéreas e serem absorvidas. Partículas impactadas em nasofaringe ou 

orofaringe subseqüentemente podem ser deglutidas e absorvidas pelo trato 

gastrointestinal. O trato urinário pode absorver alérgenos pelo contato com cateteres 

de látex. O contato das luvas cirúrgicas com o peritônio e meninges também podem 

promover a sensibilização. Apesar dessas numerosas vias em potencial para a 

sensibilização ao látex, a maioria dos estudos que analisam os riscos dos alérgenos 

ocupacionais para as pessoas, avaliam diretamente apenas a exposição inalatória, 
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falhando em não medir outras formas de exposição relevantes para o 

desenvolvimento de sensibilização (Weissman et al, 2002).  

  

Não se sabe ao certo quem deu início ao uso das luvas de látex, mas parece 

que as mesmas foram adotadas gradualmente por cirurgiões entre 1890 e 1910 

(Ownby, 2002). A primeira sugestão de se usar luvas no intuito de se evitar 

infecções foi feita por Adam Elias Von Siebold em 1813 ao observar que os médicos 

que as usavam, feitas inicialmente com bexigas suínas ou equinas, no parto de 

gestantes infectadas contraíam menos doenças (Randers-Pehrson, 1960). Mas, o 

uso das luvas era limitado pela instabilidade da borracha, o que foi resolvido apenas 

em 1843 com a descoberta do processo de vulcanização por Charles Goodyear e 

Nathaniel Hayward nos Estados Unidos, e Thomas Hancock na Inglaterra, que 

descobriram quase ao mesmo tempo o processo de vulcanização. (Ownby, 2002). 

Já em 1852, aparecia em um catálogo francês de materiais cirúrgicos luvas de 

borrachas anatômicas para a prevenção de infecções. Em 1878, a primeira patente 

de luvas cirúrgicas de borracha foi concedida a T. Forster. Relatos sobre o uso das 

luvas e de sua importância foram aumentando até que no início de 1900 cirurgiões 

da Europa e Estados Unidos adotaram o uso das mesmas (Randers-Pehrson, 1960; 

Ownby, 2002).  

 

Embora o uso das luvas de látex em cirurgia se tornasse rotina após a I 

Guerra Mundial, as luvas não foram consistentemente utilizadas em outras áreas 

dos cuidados de saúde até o início da epidemia da Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida (SIDA). A proposta do CDC - Centers for Disease Control - de precauções 

universais de 1987 e 1989 produziu um aumento dramático no uso de luvas de látex 

em todas as áreas de atenção à saúde e em outras áreas da vida cotidiana, tais 

como a manipulação de alimentos (CDC, 1987; CDC, 1989). 

  

O primeiro registro de reação tardia ao látex foi em 1933 com Downing 

descrevendo reações a borracha natural das luvas em eletricistas que as usavam 

para isolamento elétrico (Downing, 1933). Já, o primeiro registro de reação imediata 

ao látex aparece em 1927 na literatura alemã com dois casos descritos. O primeiro, 

relatado por Stern (Stern G, 1927) envolve urticária e edema de laringe após a 

exposição à borracha natural durante um procedimento dentário. O segundo relato, 
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descrito por Grimm, (Grimm, 1927) foi uma crise de asma provocada pela fumaça 

emitida por um cabo elétrico revestido de borracha natural ao ser aquecido. Embora 

não tenha sido realizado testes comprobatórios para o diagnóstico de alergia ao 

látex, a descrição dos dois casos é muito sugestiva.   

 

Entretanto, o primeiro registro claro de reação alérgica imediata à borracha 

natural foi de Nutter, em 1979 (Nutter, 1979). Este relato diz respeito à uma mulher 

de 34 anos de idade, dona de casa, com história de dermatite atópica de longa 

duração, com envolvimento importante da área das mãos e que ao usar um novo par 

de luvas de látex para sua proteção durante um surto da dermatite, apresentou 

prurido intenso cinco minutos após da colocação das luvas. Nutter, ao realizar o 

teste de contato com uma pequena porção da luva, observou o aparecimento de 

urticária 15 minutos após o início do teste. O teste cutâneo feito com extrato de luvas 

de borracha provocou o aparecimento de pápulas na paciente, mas não em outras 

quatro controles. Além disso, Nutter testou a paciente com um extrato de folhas da 

árvore Hevea brasiliensis, que também induziu o aparecimento de pápula, 

embasando sua hipótese de que o alérgeno presente na luva de borracha veio da 

árvore e não fora adicionada à luva durante o processo de vulcanização. Menos de 

um ano depois, Förström descrevia o caso de uma enfermeira com diagnóstico de 

dermatite atópica e rinite que apresentava urticária e crise de rinite a cada vez que 

usava luvas de látex (Förström, 1980). 

 

O primeiro relato de reação anafilática ao látex é de 1984 em um resumo de 

Turjanmaa (Turjanmaa et al, 1984) que descreve duas enfermeiras com reações 

alérgicas sistêmicas quando submetidas a atos cirúrgicos (parto e esterilização 

cirúrgica). Ambas apresentaram testes cutâneos positivos para látex durante a 

investigação. É de 1987 o primeiro estudo sobre a prevalência de sensibilização ao 

látex em trabalhadores da área de saúde com taxa de 2,9% para o grupo como um 

todo, mas com taxa de 6,2% nos trabalhadores de departamentos cirúrgicos. Além 

disso, a associação entre alergia ao látex e atopia foi sugerida pela primeira vez 

após constatação de que 67% dos trabalhadores sensibilizados ao látex também 

apresentavam sensibilização a outros alérgenos (Turjanmaa, 1987). 
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Em 1988 foi publicado o primeiro caso de asma ocupacional causada por 

exposição a luvas de látex (Seaton et al, 1988) e em 1989 a primeira descrição de 

anafilaxia ao látex em duas crianças com espinha bífida que haviam sido submetidas 

a várias cirurgias (Slater, 1989; Gerber et al, 1989). Além disso, em 1989, surge o 

primeiro relato de anafilaxia causada por preservativo de látex. (Turjanmaa et al, 

1989). Devido ao aumento crescente de casos de reação ao látex o FDA – Food and 

Drug Administration - emitiu um boletim em 1991 sugerindo que os médicos 

questionassem todos os pacientes sobre reações prévias a produtos de borracha, 

especialmente em grupos de risco, antes da realização de procedimentos cirúrgicos 

ou radiológicos (FDA, 1991). 

  

Em 1993, Czuppon et al identificaram o primeiro alérgeno do látex como fator 

de alongamento da borracha, identificado hoje como Hev b1 (Czuppon et al, 1993). 

Desde então, ao todo 13 alérgenos do látex já foram isolados (Yunginger et al, 

2009). 

 

Muitas teorias têm sido propostas para explicar o repentino aumento do 

número de casos de alergia ao látex a partir de 1980. Acredita-se que os fatores 

principais envolvidos nesse aumento sejam o reconhecimento da alergia ao látex 

como doença e o uso freqüente do látex (Ownby, 2002). Uma vez que uma nova 

doença é identificada e os critérios diagnósticos formulados, é muito provável que 

outros pesquisadores reconheçam casos semelhantes, num fenômeno chamado de 

viés de verificação (Ownby, 2002). A preocupação com transmissão de doenças 

infecciosas como a SIDA levou à implementação das precauções universais 

propostas pelo CDC em 1987 aumentando a exposição ao látex tanto nos 

profissionais de saúde como na população geral (CDC, 1987). 

  

Além disso, credita-se à um suposto aumento no teor médio de alérgenos nas 

luvas de látex como fator decisivo no aumento dos casos de alergia ao látex 

(Ownby, 2002). O aumento da demanda por luvas de látex e a mudança de local de 

sua fabricação, dos países consumidores para os países produtores de látex, teria 

provocado queda na qualidade de produção levando ao aumento no teor médio de 

alérgenos nas luvas. O látex é coletado das seringueiras em recipientes com amônia 

para se evitar a coagulação e a contaminação por bactérias. A amônia permanece 
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na solução líquida de látex desde a coleta até a chegada á indústria de manufatura 

das luvas. Durante o tempo em que o látex é transportado, a amônia acelera a 

hidrólise das proteínas presentes no látex cru. O resultado desta hidrólise é a menor 

presença de proteínas intactas e, portanto, presumivelmente, menos alérgenos do 

látex nas luvas fabricadas. Como a fabricação das luvas mudou-se para os países 

produtores de látex, o intervalo de tempo entre a coleta do látex e a fabricação das 

luvas foi encurtado, de meses para semanas, reduzindo significativamente o tempo 

de hidrólise das proteínas do látex pela amônia, elevando, supostamente, os níveis 

de proteínas intactas nas luvas (Ownby, 2002). 

 

Dois outros fatores que podem ter desempenhado papel importante no 

aumento do teor alergênico das luvas de látex são as técnicas de manejo florestal 

aplicadas na seleção de árvores mais produtoras de seiva e a utilização de agentes 

químicos nas árvores para aumentar a sua produtividade. Entre os promotores de 

rendimento está o etileno, também usado no amadurecimento artificial de frutos, que 

poderia gerar uma alteração conformacional nas proteínas do látex favorecendo a 

sua alergenicidade, além de induzir a expressão de quitinases classe 1 (Shuirmann, 

1987).  

 

Todas essas teorias que tentam explicar o aumento dos casos de alergia ao 

látex, após alterações no modo de produção, baseadas no suposto aumento do 

conteúdo alergênico desses produtos, carecem de comprovação científica, pois não 

há estudos comparativos entre o conteúdo alergênico dos mesmos fabricados antes 

e após essas mudanças (Ownby, 2002). 

 

Em alguns países a prevalência de alergia ao látex em indivíduos de grupos 

de risco tradicionais (trabalhadores da área de saúde e pacientes com espinha 

bífida) vem diminuindo em decorrência de medidas de controle à sua exposição, 

mas ainda se observa aumento em muitos países (Bousquet et al, 2006; Romeira et 

al, 2003). Além disso, novos grupos de risco vêm sendo identificados, como 

jardineiros, cozinheiros, profissionais da área de beleza e da construção civil, por 

usarem luvas de látex como equipamento de proteção individual com freqüência 

(Ahmed et al, 2003; Nettis et al, 2003; Conde-Salazar et al, 2002; Taylor et al, 2004).  
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Estudos sugerem que a exposição contínua aos alérgenos do látex é mais 

importante do que os picos ou a dose cumulativa da exposição, sendo que a 

sensibilização ocorreria já nos primeiros anos de exposição, sendo a presença de 

atopia um fator de risco (Weissman et al, 2002).  

 

Quando luvas de látex são colocadas ou retiradas, liberam no ambiente 

partículas de látex adsorvidas ao pó. Mesmo luvas sem pó liberam partículas de 

látex no ambiente (Phillips et al, 2001). Hospitais, clínicas e ambulâncias podem 

conter índices elevados de alérgenos do látex no ar, que podem demorar semanas 

para diminuir. Não há dados suficientes que determinem com segurança qual o nível 

de partículas no ar necessário para que um indivíduo se sensibilize. Baur sugere 0,6 

ng/m3 como o valor limite para a sensibilização (Baur et al, 1998). 

 

Segundo o Comitê Internacional de Nomenclatura de Alérgenos da IUIS - 

International Union of Immunological Societies, estão até a presente data 

identificados e caracterizados 13 alérgenos do látex, que foram denominados de 

Hev b 1 a Hev b 13 (http://www.iuisonline.org) Considera-se um alérgeno maior se 

houver uma resposta IgE específica positiva em mais de 50% dos soros dos doentes 

alérgicos ao látex (Poley et al, 2000). 

  

A designação de reatividade cruzada é um conceito imunológico que 

pressupõe a existência de dois alérgenos que são reconhecidos pelo mesmo 

anticorpo. A explicação reside na homologia estrutural entre eles, com presença de 

epítopos comuns, e a demonstração in vitro pode ser realizada por estudos de 

inibição (Poley et al, 2000). 

 

Dependendo da população estudada e do método empregado para o 

diagnóstico, entre 20% e 60% dos pacientes alérgicos ao látex apresentam reação 

após contato com algum alimento de origem vegetal, principalmente frutas tropicais, 

o que é denominado de síndrome látex-fruta, ou látex-pólen-fruta (Blanco et al, 1994; 

Brehler et al, 1997; Makinen-Kiljunen, 1994; Lavaud et al, 1995; Beezhold et al, 

1996; Kim et al, 1999). Mais de 20 alimentos já foram relatados como causadores 

dessa reação. Entre eles destacam-se: castanha portuguesa, banana, abacate, kiwi, 

mamão papaia, manga, maracujá, pêssego, abacaxi, figo, melão, damasco, ameixa, 
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uva, lichia, cherimóia, acerola, jujuba, tomate, batata, mandioca, espinafre, 

pimentão, e trigo sarraceno (Wagner et al, 2002; Blanco, 2003; Gaspar et al, 2004). 

Geralmente a sensibilização ao látex precede a sensibilização às frutas, mas o 

inverso também é relatado (Ownby, 2002). 

  

A possível relação entre alergia ao látex e alergia alimentar foi primeiramente 

descrita por Leynadier em 1989 (Leynadier et al, 1989). Em 1991, Lotfi M’Raihi 

descreve o caso de uma enfermeira francesa que manifestara alergia ao látex e à 

banana (M’Raihi et al, 1991). Entretanto, foi apenas em 1994 que Carlos Blanco 

propôs a designação de síndrome látex-fruta após constatar freqüência elevada de 

alergia alimentar em pacientes com alergia ao látex (Blanco et al, 1994). 

 

Quitinases de classe 1, um grupo de proteínas vegetais, relacionadas à 

defesa da planta, foram identificadas como os principais panalérgenos em alimentos, 

como abacate, banana e castanha, associados à síndrome látex-fruta. Essas 

proteínas têm um domínio N-terminal (hevein-like), que apresenta reatividade 

cruzada com Hev b 6.02. No entanto, outros alimentos contendo estas proteínas não 

foram relacionados à síndrome (Blanco et al, 1999; Sánchez-Monge et al, 2000; 

Diaz-Perales et al, 2002). O uso do etileno na aceleração de maturação de frutos já 

colhidos induz a expressão de quitinases classe I. A atividade alergênica dessas 

quitinases parece se perder pelo aquecimento, o que pode explicar por que as frutas 

frescas são os principais alimentos associados à síndrome látex-fruta e alimentos de 

origem vegetal contendo estes alérgenos consumidos após cozimento não são 

normalmente associados (Sánchez-Monge et al, 2000). 

 

Há consenso que Hev b 6.02 é um importante alérgeno do látex, sendo talvez 

o principal (Ylitalo et al, 1998; Rihs et al, 1997; Xia et al, 2001; Nel et al, 1998).  Até 

70% dos pacientes alérgicos ao látex apresentam teste cutâneo ou IgE sérica 

específica positiva para essa fração do látex (Alenius et al, 1996; Chen et al, 1998; 

Rozynek et al, 1998). Endoquitinases com um domínio N-terminal hevein-like (HLD) 

são encontrados em todo o reino vegetal (Beerhues et al, 1994; Beintema, 1994; 

Iseli et al, 1993). Estas proteínas são normalmente sintetizadas como pré-proteínas, 

seguido pela clivagem da seqüência de sinal no retículo endoplasmático e da 

separação do domínio C. Na seringueira a pré-proheveina é processada em 
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proheveina (Hev b6.01), heveina (Hev b6.02) e domínio C (Hev b6.03), os quais são 

secretados na seiva (látex) da árvore Hevea brasiliensis (Lee et al, 1991; 

Soedjanaatmadja et al, 1995). Tem sido sugerido que endoquitinases contendo HLD 

são as responsáveis por reações alérgicas IgE mediadas nas reações cruzadas dos 

pacientes com síndrome látex-fruta (Blanco et al, 1994; Diaz-Perales et al, 1999). A 

síndrome látex-fruta tem sido reconhecida principalmente a partir de achados 

clínicos e ensaios de inibição contra proteínas endoquitinases de 31 kd. Entretanto, 

não há evidência clínica se estas moléculas são capazes de induzir reações 

mediadas por IgE (Diaz-Perales et al, 1999; Brehler et al, 1997; Blanco et al, 1999). 

Karisola et al demonstraram que as moléculas de HLDs isoladas, mas não as 

ligadas, são capazes de induzir reações alérgicas imediatas em pacientes com 

alergia ao látex e postulam que pacientes com síndrome látex-fruta são 

sensibilizados principalmente a heveina (Hev b6.02) e que as reações alérgicas 

cruzadas in vivo ocorrem se os anticorpos IgE anti-heveina tiverem afinidade forte o 

suficiente para se ligar a HLDs dos alimentos (Karisola et al, 2005). 

 

No estudo de Blanco et al., comparando pacientes alérgicos ao látex com e 

sem síndrome látex-fruta, não se observou associação entre antígenos HLA classe I, 

mas sim com os de HLA classe II, com síndrome látex-fruta. Tal associação se deu 

entre os alelos de classe II HLA-DQB1*0201, DRB1*0301 e *0901, bem como com 

ao HLA-DR grupo funcional E nos pacientes alérgicos ao látex com síndrome látex-

fruta, ao passo que nos alérgicos ao látex sem síndrome látex-fruta a associação foi 

com HLA-DQB1*0202, e DRB1*0701 e *1101 (Blanco et al, 2004). 

 

Durante a sensibilização alérgica, o reconhecimento de fragmentos 

peptídicos, no contexto de moléculas MHC classe II, por células T alérgeno-

específicas é determinante. No caso de alergia tipo I, uma resposta Th-2 com altos 

níveis de IL-4 e IL-5, é induzida a produção de IgE e eosinofilia (Wierenga et al, 

1990; Romagnani, 1998; Bohle et al, 2000).  

 

Sondas genéticas têm sido utilizadas na tentativa de se identificar regiões 

cromossômicas relevantes para a alergia e fenótipos relacionados, tais como asma e 

atopia (Steinke et al, 2003). Entre as ligações mais promissoras, ha um locus no 

cromossomo 6, que corresponde à região HLA; um grupo de genes para citoquinas 
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no cromossomo 5, que inclui o gene para IL-4; e outro locus no cromossomo 11, 

contendo o gene da cadeia β do receptor de alta afinidade para IgE (FceRI-β) 

(Borish, 1999). Produtos destes genes desempenham um papel fundamental nas 

reações alérgicas quanto à apresentação de antígenos, à síntese de IgE, e ativação 

de mastócitos, respectivamente (Blanco et al, 2004). 

 

Estudos recentes sugerem que o agrupamento de alelos HLA-DR em 

subcategorias funcionais pode ajudar as associações de HLA com doenças 

alérgicas (Ou et al, 1998). IL4-R1, localizado no segundo intron do gene IL-4 

(cromossomo 5q31-q33), mostrou forte associação com IgE total (Marsh et al, 1994). 

Fc€RI-βca, localizado no quinto intron do gene Fc€RI-β (cromossomo 11q13), 

mostrou ligação com atopia, asma e IgE total (Folster-Holst et al, 1998). O antígeno 

DQ8 HLA classe II e o haplótipo HLA-DR4-DQ8, parecem estar associados à alergia 

a heveina (rHev b 6.02) em profissionais de saúde (Rihs et al, 1997; Rihs et al, 

2002). 

 

Níveis significativos de endotoxinas são encontrados nas luvas de látex, e tem 

sido sugerido que estes níveis são capazes de induzir sintomas respiratórios 

semelhantes aos associados à alergia ao látex (Williams et al, 1997). As 

propriedades inflamatórias das endotoxinas estão bem documentadas. Estudos têm 

demonstrado que a exposição à endotoxina induz complicações respiratórias (Lantz 

et al, 1985; Ginanni et al, 1991), infiltração pulmonar por macrófagos e neutrófilos 

em camundongos (Yanagihara et al, 2001; Vernooy et al, 2002) e aumento de 

mediadores pró-inflamatórios (TNF-α, IL-1, IL-6, e IL-8) e TH1 (IL-12 e IFN-γ) por 

células T ativadas e macrófagos (Salkowski et al, 1997; Friedman et al, 1987; Tobias 

et al, 1999; Ulevitch et al, 1995). Estudos recentes também sugeriram uma 

associação entre exposição à endotoxina inalada precocemente na vida e redução 

na incidência de doenças alérgicas (Braun-Fahrlander et al, 2002; Gehring et al, 

2002). Slater et al (Slater et al, 1998) demonstraram que a exposição simultânea a 

látex e endotoxina aumenta os níveis de Hev b5 recombinante (r Hev b5) e IgG1 em 

ratos. Já Howell et al (Howell et al, 2004) demonstraram que essa exposição 

simultânea é capaz de inibir o desenvolvimento de IgE sérica específica para látex e 

a hiperreatividade brônquica, enquanto aumenta a hiperreatividade brônquica 

inespecífica e a alveolite. Slater et al usaram quantidade de endotoxinas quase 
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10.000 vezes maior que Howell et al, além de usarem apenas a fração r Hevb5 em 

seu estudo. Além disso, Howell et al usaram mais de 60 proteínas antigênicas 

incluindo todas as frações do látex, em seu estudo. Essas diferenças podem 

justificar os resultados conflitantes. 

 

Defeitos do Tubo Neural (DTN) são malformações congênitas graves, que 

afetam 0,5 a 2 gestações em cada 1.000 em todo o mundo (Mitchell, 2005). A 

espinha bífida e anencefalia, as formas mais comuns de DTN, ocorrem em cerca de 

300 000 recém-nascidos por ano no mundo (Botto et al, 1999). O tubo neural se 

fecha normalmente no útero dentro de quatro semanas após a concepção. Falha no 

processo embrionário de fechamento do tubo neural na região do cérebro e/ou da 

medula espinhal causa a exposição do tecido neural levando à neurodegeneração 

desse tecido ainda intra-útero, com a perda de funções abaixo do nível da lesão. 

(Stiefel et al, 2007). Embora mais de 200 mutações em genes de camundongos 

sejam reconhecidas como causadoras de DTN, o padrão de ocorrência em seres 

humanos sugere etiologia multifatorial poligênica ou oligogênica (Greene et al, 2009; 

Copp et al, 2003). Embora os mecanismos causadores dos DTN continuem a ser 

mal compreendidos, fatores genéticos, nutricionais, e ambientais, ou a combinação 

destes, são atribuídos como fatores importantes no seu desenvolvimento (Kondo et 

al, 2009). O risco de recorrência entre irmãos é de 2% a 5%, cerca de 50 vezes mais 

do que na população geral (Rampersaud et al, 2006), levando à conclusão, por parte 

de alguns autores, de que até 70% da prevalência de DTN pode ser decorrente de 

fatores genéticos (Leck, 1974). Os fatores ambientais e nutricionais associados aos 

DTN relatados são: uso de drogas, como a carbamazepina e a trimetropina, que 

agiriam como antagonistas do folato (Hernandez-Dıaz et al, 2001; Missmer et al, 

2006; Sadler et al, 2002), ou o ácido valproico, inibindo o ciclo das histonas (Robert 

et al, 1982; Gurvich et al, 2005); desregulação glicêmica, como diabete melito ou 

obesidade materna, causando um aumento na morte das células do neuroepitélio 

(Kucera, 1971; Rasmussen et al, 2008); deficiências de micronutirentes como folato, 

inositol, vitamina B12 e zinco (Burren et al, 2008; Kirke et al, 1993; Cogram et al, 

2004; Groenen et al, 2003); e desregulação térmica, como febre materna durante as 

terceira e quarta semanas de gestação, por mecanismos ainda desconhecidos 

(Moretti et al, 2005). Como a mortalidade perinatal e infantil diminuiu 

progressivamente com melhorias no pré-natal, parto e cuidados neonatais, os 
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defeitos congênitos, incluindo assim DTN, tornaram-se uma condição de risco de 

vida na infância muito expressiva (Copp et al, 2010). Crianças com defeito congênito 

grave têm 15 vezes mais risco de morte durante o primeiro ano de vida, com 9% a 

10% delas morrendo durante este período (Malcoe et al, 1999). DTN que afetam o 

cérebro, como anencefalia, são invariavelmente letais ainda no período neonatal. 

Casos de espinha bífida aberta, como mielomeningocele, são compatíveis com a 

vida, mas associados a várias seqüelas neurológicas e motoras (Copp et al, 2010). 

O comprometimento neurológico abaixo da lesão determina falta de sensibilidade, 

incapacidade para deambulação e incontinências urinária e intestinal. Condições 

associadas aos DTN incluem hidrocefalia, que muitas vezes exige a colocação de 

válvula (Derivação Ventrículo Peritoneal – DVP), deformidades vertebrais e 

desordens de tratos genitourinário e gastrointestinal (Botto et al, 1999; Copp et al, 

2010). A prevenção primária dos DTN pela suplementação diária com 400-500 mg 

de ácido fólico para as mulheres que planejem engravidar contribuiu 

significativamente para a redução da prevalência de DTN em vários países do 

mundo (Mills et al, 2004; Cornel et al, 1997). 

 

Dados sobre incidência e prevalência de sensibilização e alergia ao látex são 

escassos e variados. Ownby et al, dosando IgE específica para látex em 1.000 

doadores de sangue adultos nos Estados Unidos, encontraram prevalência de 6,4% 

excluindo-se trabalhadores da área de saúde (Ownby et al, 1996). Robert, em 

população de 1.877 crianças de sete anos submetidas a teste cutâneo para látex, 

encontrou apenas quatro sensibilizadas ao látex, concluindo que na população 

pediátrica geral a sensibilização e alergia ao látex é rara (Roberts et al, 2005). 

Bernardini et al encontraram números semelhantes na Itália ao analisarem 1.175 

crianças na população geral e encontraram sensibilização apenas em oito crianças 

(0,7%) sem historia de manifestação clínica (Bernardini et al, 1998).  

 

Quando se avalia apenas grupos de risco, o quadro se altera. Em crianças 

com mielomeningocele, que são manipuladas cirurgicamente de modo precoce e por 

muitas vezes, a prevalência varia de 1% a 49% (Michael et al, 1996) podendo 

chegar a 72% (Konz et al, 1995). Em adultos trabalhadores da área de saúde, 

expostos a luvas de látex, essa taxa varia de 0,5% a 5% (Turjanmaa, 1987), 

podendo chegar a 36% (Charous et al, 2002). Garabrant et al (Garabrant et al, 2001) 
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em estudo com 5.512 adultos concluíram que a exposição às luvas de látex não 

tinha relação com a sensibilização ao látex, o que foi criticado pela falta de dados 

sobre uso de luvas pelos trabalhadores da área de saúde no banco de dados usado 

(Wartenberg et al, 2001) além de outros erros epidemiológicos (Baur, 2003). 

 

Em revisão sistemática sobre exposição ao látex e sensibilização (Bousquet 

et al, 2006), documentou-se a exposição ao látex não ter aumentado o risco de 

positividade do teste cutâneo ao látex, mas mostrado relação de sua exposição com 

o aumento de prevalência de dermatite de contato em mãos, asma, sibilância e 

rinoconjuntivite, concluindo que os trabalhadores da área de saúde têm risco 

aumentado para sensibilização e sintomas alérgicos ao látex.  

 

Em um dos únicos estudos bem conduzidos na determinação da incidência de 

sensibilização ao látex, Sussman et al determinaram ser a incidência de 

sensibilização ao látex em trabalhadores da área de saúde com o uso de luvas de 

látex com pó 1% e naqueles com luvas sem pó foi de 0,9% em um ano (Sussman et 

al, 1998). 

 

Trabalhadores da área de saúde, geralmente, são sensibilizados pelas 

frações Hev b2, Hev b5, Hev b6.02 e Hev b13 do látex, enquanto que pacientes com 

espinha bífida o são pelas frações Hev b1, Hev b3 e Hev b7 (Bernstein et al, 2003; 

Wagner et al 2001). Essa diferença no perfil de sensibilização desses grupos de 

risco ainda não está muito bem esclarecida. Além de fatores genéticos 

provavelmente envolvidos, acredita-se que essa diferença se deva a fatores como: 

idade de início da exposição, via de sensibilização (mucosa, trato respiratório, pele, 

e meninges), perfil dos principais alérgenos do material sensibilizante (como face 

interna ou externa da luva de látex), fatores adjuvantes na sensibilização 

(endotoxinas), doenças de base (mielomeningocele), tipo e número de cirurgias 

realizadas e atopia (Konz et al, 1995; Michael et al, 1996; Michael et al, 2004; Boris-

Wolfgang et al, 2001; Peixinho et al, 2008). 

 

Os sintomas de alergia ao látex podem ser variados e incluem reações 

imunológicas, como dermatite de contato, urticária, asma, sibilância, rinoconjuntivite, 

meningite eosinofílica e anafilaxia, além de reações não imunológicas, como 
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dermatites irritativas nas áreas de contato. A reação mais comum, entre todas as 

reações, e considerando todos os grupos expostos ao látex, é a dermatite irritativa, 

que é causada pelas lavagens repetidas das mãos com detergentes e desinfetantes 

e o pH alcalino do talco das luvas (Yunginger et al, 2009). 

  

As reações imunológicas de dermatite de contato geralmente são produzidas 

por luvas, calçados, equipamentos esportivos e materiais médicos à base de látex. É 

uma reação mediada por células contra moléculas de baixo peso molecular existente 

no látex, como aceleradores e antioxidantes, que se inicia um a dois dias após o 

contato (Yunginger et al, 2009). 

 

Urticária de contato é a manifestação precoce mais comum de alergia ao 

látex. É uma reação IgE mediada contra antígenos do látex e os sintomas aparecem 

cerca de 10 a 15 minutos após o contato. Em trabalhadores da área de saúde a 

urticária de contato pode ser precedida por uma dermatite de contato irritativa ou 

alérgica (Hunt et al, 1995). 

 

A maioria dos indivíduos sensibilizados ao látex são atópicos, com 

sensibilização a ácaros, pólens e pêlos de animais. Mas, alguns estudos observaram 

que em alguns trabalhadores da área de saúde os sintomas de asma e 

riniconjuntivite não existiam antes da exposição ao látex, sugerindo que a asma e a 

rinoconjuntivite poderiam ser causadas primariamente pelo látex como um fenômeno 

isolado (Hunt et al, 1995). 

 

O paciente sensibilizado ao látex pode apresentar quadro de anafilaxia 

quando exposto ao látex em diversas situações de cuidado à saúde como: contato 

com cateteres, preservativos, luvas, cirurgias, na recepção do recém-nascido, 

procedimentos dentários, além da manipulação de balões ornamentais, 

equipamentos esportivos e outros (Pumphrey et al, 2001). 

 

Teste cutâneo com extratos comerciais padronizados de látex é o 

procedimento diagnóstico de escolha no Canadá e na Europa. Nos Estados Unidos 

o método padrão é a dosagem sérica de IgE específica. O uso de extratos não 

padronizados não é indicado, pois há variação na sua composição protéica além de 
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estar associado a maior número de reações sistêmicas (Yunginger et al, 1994). 

Tanto o teste cutâneo quanto a dosagem de IgE específica tendem a superestimar 

os valores de prevalência e incidência quando usados em amostras populacionais 

pequenas, sendo seus números mais fidedignos se usados em grandes amostras 

(Hamilton et al, 1999; Ownby et al, 2000). 

 

O teste de desencadeamento com látex pode ser usado nos casos de dúvida 

diagnóstica. Mas, quando se usa o produto acabado, luvas, por exemplo, pode não 

ser tão eficiente, pois há grande variação do conteúdo protéico entre os produtos. 

Além disso, pacientes com história de reações graves não devem ser 

desencadeados. Quando se suspeita de urticária de contato, por exemplo, pode-se 

cortar um dedo de uma luva de látex e colocá-lo no dedo do paciente por 30 minutos 

e observar a ocorrência de reação. Se o teste for negativo deve-se usar a luva toda 

(Turjanmaa, 1987; Kurtz et al, 2001). 

 

O cuidado com o paciente alérgico ao látex envolve a documentação da 

sensibilização ao látex com teste cutâneo com extratos padronizados ou dosagem 

de IgE sérica específica, história clínica compatível, e programas de educação para 

evitar o látex. Pessoas de grupos de risco, como pacientes com meningomielocele e 

trabalhadores da área de saúde, sensibilizadas ao látex, com ou sem alergia, 

deveriam evitar o uso de produtos de látex. Alguns autores sugerem, como medida 

prática, que o próprio paciente deveria levar sua luva sem látex quando for ao 

médico ou ao dentista, pois não é todo lugar que dispõe de luvas sem látex 

(Yunginger et al, 2009). 

 

Mas, a troca das luvas de látex por outras sem látex não é tão simples. 

Alguns trabalhos colocam em dúvida a qualidade dos substitutos à luva de látex 

quanto à proteção de barreira para vírus. Estudos para detecção de vazamento nas 

luvas de vinil encontraram taxas de vazamento entre 43% e 85%, enquanto nas 

luvas de látex a taxa foi de 9% a 31% (Korniewicz et al, 1993; Olsen et al, 1993). Em 

outro estudo luvas de polietileno, polivinil e látex falharam em barrar partículas virais 

em 40%, 22% e menos de 1%, respectivamente (Klein et al, 1990). Estudo 

comparativo entre luvas de polivinil, nitrile (acrylonitrile butadiene) e látex para 
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verificação de vazamento após simulação de uso, falharam no teste entre 12% e 

61% das luvas de polivinil e 0% e 4% das luvas de látex e nitrile (Rego et al, 1999). 

 

A Força Tarefa para as Reações ao Látex da Academia Americana de Alergia 

e Imunologia (AAAI, 1993) recomenda que procedimentos médicos realizados em 

pacientes sensibilizadas ao látex devem ser conduzidos em ambiente “livre de látex”, 

onde ninguém deve usar luvas de látex, não deve haver materiais de látex ou ser 

usado diretamente no paciente, carpetes e tapetes devem ser aspirados para 

diminuir depósitos de partículas de látex, e as cirurgias devem ser sempre a primeira 

do dia para se evitar a presença de partículas do látex em suspensão liberadas no 

ambiente pelas luvas de látex (Charous et al, 2000). 

 

Em estudo de coorte, pacientes sensibilizados ao látex com asma 

ocupacional se beneficiaram de medidas que reduziam sua exposição ao látex. Após 

um período de 56 meses apresentavam menos sintomas de asma, diminuição da 

hiperreatividade brônquica e diminuição dos níveis de IgE contra látex (Vandenplas 

et al, 2002; Allmers et al, 1998). Instituições que diminuíram a exposição das 

pessoas ao látex, trocando luvas de látex por luvas de outros materiais ou luvas de 

látex sem pó, apresentaram menos manifestações clínicas de alergia ao látex, 

mostrando que as medidas são eficientes (Liss et al, 2001; Tarlo et al, 2001). 

 

Alguns protocolos recomendam medicação profilática pré-operatória com 

corticosteróide e anti-histamínicos anti H1 e anti H2 em pacientes sensibilizados ao 

látex (Kwittken et al, 1992). Estudos retrospectivos indicam que evitar o látex durante 

o procedimento é de grande valia, mas que a medicação profilática não impede a 

ocorrência de reações anafiláticas, e podem mascarar os sintomas iniciais de uma 

reação (Holzman, 1993; Gold et al, 1991; Setlock et al, 1993). 

 

Apesar dos avanços nos estudos para o desenvolvimento de imunoterapia 

específica ao látex, mais segura e menos reatogênica, com extratos fracionados, 

isso ainda não é uma realidade prática, pois as reações à imunoterapia ainda são 

frequentes e a não exposição ainda é o principal tratamento para pacientes alérgicos 

ao látex (Sastre et al, 2003). 
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Estudo randomizado, duplo-cego, placebo-controlado, envolvendo 17 

pacientes sensibilizados ao látex, a imunoterapia injetável com extrato padronizado 

de látex foi associada a declínio no uso de medicações e no escore de sintomas 

para rinoconjuntivite e pele após 12 meses. Os sintomas de asma não melhoraram e 

quase metade dos pacientes teve reações sistêmicas durante alguma aplicação 

(Leynadier et al, 2000). 

 

Os eventos adversos experimentados durante a imunoterapia convencional 

são em grande parte mediados por IgE, sugerindo que a supressão dessa 

reatividade dos alérgenos possa gerar reagentes mais seguro. Para alcançar a 

eficácia na imunoterapia, epítopos de células T CD4 dominantes devem ser 

mantidos (Rollanda et al, 2005). Os mecanismos da imunoterapia incluem anergia 

de células T, desvio da resposta imune de Th-2 para Th-1 e indução de células T 

regulatórias com o aumento da produção de citoquinas IL-10 e TGF-beta (Till et al, 

2004).  

 

A base para o desenvolvimento de imunoterapia menos reatogênica passa 

pela identificação dos alérgenos do látex clinicamente relevantes em cada grupo de 

risco e a caracterização das áreas de reatividade de células B e T dominantes 

desses alérgenos (Rollanda et al, 2005). Progresso considerável tem sido feito no 

desenvolvimento de imunoterapia hipoalergênica por técnicas de recombinação de 

DNA, modificação química de aminoácidos, com a adição de cadeias laterais, ou a 

conjugação e polimerização de alérgenos, feito com sucesso para as frações do 

látex Hev b5 e Hev b6.01 (Drew et al, 2004; Karisola et al, 2004; de Silva et al, 2004; 

Beezhold et al, 2001; de Silva et al, 2000); por pequenos peptídeos sintéticos 

representando epítopos de células T dominantes, como feito para as frações Hev b1 

e Hev b3 (Raulf-Heimsoth et al, 1998; Bohle et al, 2000); ou por expressão 

bacteriana, como na fração recombinante Hev b13 (Arif et al, 2004). Em todos os 

casos, o objetivo é a anulação da reatividade da IgE. A utilização de moléculas 

recombinantes purificadas ou peptídeos sintéticos de alérgenos específicos do látex 

oferece a vantagem da facilidade de padronização e preparação de reagentes para 

o uso clínico, além de se evitar o risco de sensibilização para as demais frações 

presentes nos extratos não fracionados (Rollanda et al, 2005). 
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Leynadier et al. demonstraram ter o omalizumabe efeitos clinicamente 

relevantes para pele e olhos de trabalhadores da área de saúde com alergia 

ocupacional ao látex (Leynadier et al, 2004).  

 

Recentemente Ünsel et al (Ünsel et al, 2009) usaram com sucesso o teste de 

provocação nasal (TPN) pela primeira vez no diagnóstico de alergia ao látex, 

demonstrando ser um método mais sensível em relação ao desencadeamento com 

luva de látex para o diagnóstico de alergia ao látex tipo 1. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Foram objetivos deste estudo avaliar a prevalência de sensibilização e de 

alergia ao látex e a alimentos em crianças e adolescentes com mielomeningocele 

acompanhados em ambulatório especializado de um hospital terciário e identificar os 

possíveis fatores de risco a eles associados. 

 

 

3. CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

Pacientes: 

Participaram do estudo 55 crianças e adolescentes com diagnóstico prévio de 

mielomeningocele matriculados e atendidos, consecutivamente, no ambulatório de 

Neurocirurgia do Departamento de Neurocirurgia do Hospital São Paulo, 

Universidade Federal de São Paulo-Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM) no 

período de outubro de 2007 a outubro de 2008. 

 

Esses pacientes eram regularmente acompanhados há pelo menos seis 

meses, tinham idade entre 9 meses e 14 anos (média = 7,3 anos), 31 (56,4%) eram 

do gênero feminino e todos haviam sido submetidos à correção cirúrgica de 

mielomeningocele com ou sem implantação de válvula ventrículo peritoneal (DVP). 

 

Os pacientes em uso de anti-histamínicos ou corticosteróides orais de forma 

contínua e não passível de interrupção não foram incluídos. Ao serem admitidos os 
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pacientes e seus responsáveis responderam questionário padrão sobre presença de 

doenças alérgicas e sintomas relacionados (questionário escrito padrão do 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood - ISAAC) (Asher et al, 1995) 

além de antecedentes pessoais, familiares, e condições relacionadas às cirurgias 

corretivas da mielomeningocele, hábitos alimentares e história atual de reação ao 

látex (Anexo 1). 

 

Os dados referentes aos atos cirúrgicos e a busca de informações foi 

realizada pela análise dos respectivos prontuários. A seguir os pacientes foram 

submetidos à avaliação por testes cutâneos de hipersensibilidade imediata e coleta 

de sangue para determinação de IgE sérica total e específica ao látex. 

 

Caracterização de doença alérgica associada: 

Tendo-se como base o questionário escrito padrão do ISAAC, foram 

identificados como: asmáticos atuais os que responderam afirmativamente à 

pergunta “teve chiado no peito nos últimos doze meses”; asmáticos graves os que 

responderam afirmativamente a questão anterior e a pelo menos duas das seguintes 

questões: “teve quatro crises ou mais de chiado no peito nos últimos doze meses“; 

“teve sono perturbado por chiado no peito pelo menos uma noite por semana nos 

últimos doze meses”; “o chiado no peito foi tão forte a ponto de impedir que 

conseguisse dizer mais de duas palavras entre cada respiração nos últimos doze 

meses”; ou “teve chiado no peito após exercícios físicos nos últimos doze meses”. 

 

Os diagnósticos de rinite atual e de rinoconjuntivite atual foram dados aos que 

responderam afirmativamente às questões “teve algum problema nasal com 

espirros, coriza ou obstrução sem estar resfriado nos últimos doze meses” e “teve 

algum problema nasal com espirros, coriza ou obstrução acompanhado de 

lacrimejamento ou coceira nos olhos sem estar resfriado nos últimos doze meses”, 

respectivamente. Rinoconjuntivite grave foi caracterizada pelo comprometimento de 

atividades diárias pelo problema nasal (“as atividades diárias foram atrapalhadas por 

esse problema nasal”) entre os com rinoconjuntivite atual.  

 

O diagnóstico de eczema atual foi conferido aos pacientes que responderam 

afirmativamente a questão “nos últimos doze meses teve manchas com coceira na 
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pele que apareciam e desapareciam por pelo menos seis meses”. Respostas 

positivas à questão anterior e a “nos últimos doze meses essas manchas afetaram 

algum dos seguintes locais: dobras de cotovelos, atrás dos joelhos, na frente dos 

tornozelos, abaixo das nádegas ou em volta do pescoço ou olhos” caracterizam os 

com eczema critério combinado e os que “nos últimos doze meses ficou acordado a 

noite por causa dessa coceira” foram identificados como tendo eczema grave.  

 

Urticária foi diagnosticada em pacientes com respostas afirmativas à questão 

“alguma vez teve manchas avermelhadas elevadas pelo corpo com coceira, que 

mudavam de lugar e eram passageiras” e angioedema os com resposta afirmativa à 

questão “teve inchaço em região de olhos, boca, mãos ou genitais” (Zuberbier et al, 

2006). 

 

Em relação ao látex, consideramos como tendo história de reação após 

exposição ao látex os pacientes que referiram ter tido alguma vez reação de caráter 

imediata e com características sugestivas de serem mediadas por IgE após contato 

com látex (produtos de borracha como bexiga, luvas, cateteres, drenos, máscaras e 

tubos de anestesia). Consideramos como tendo história de reação a alimentos os 

pacientes que referiram ter tido alguma vez reação de caráter imediata e de 

características sugestivas de serem mediadas por IgE após ingestão de algum 

alimento como banana, kiwi, abacate, mamão, castanha portuguesa, tomate, batata, 

figo, melão, abacaxi, pêssego, manga, pêra, salsão, maçã, mandioca ou jaca 

(Brehler et al, 1997; Gaspar et al, 2004).  

 

Identificação de etiologia alérgica: pesquisa de IgE específica 

In vivo 

Os pacientes foram submetidos a testes cutâneos de hipersensibilidade 

imediata empregando-se a técnica de puntura (Demoly et al, 2003). Foram utilizados 

os seguintes alérgenos: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides 

farinae, Blomia tropicalis, Blatella germanica, Periplaneta americana, epitélio de cão, 

epitélio de gato, mistura de gramíneas, mistura de fungos e látex total (Laboratório 

IPI-ASAC Brasil). 
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Na avaliação da sensibilização a alimentos empregou-se a técnica do “prick to 

prick” (Dreborg, 1988) e os alimentos avaliados foram: banana, kiwi, abacate, 

mamão, castanha portuguesa, tomate, batata, figo, melão, abacaxi, pêssego, 

manga, pêra, salsão, maçã, mandioca e jaca. Com exceção feita à castanha 

portuguesa, que fora cozida, todos os demais alimentos utilizados eram frescos. 

Com uma lanceta metálica padronizada realizou a puntura do alimento e depois a 

epiderme do paciente na face volar de antebraço. Respeitou-se o espaçamento 

mínimo de 2 cm entre as punturas. 

 

Além dos alérgenos utilizou-se solução de histamina (10 mg/ml) e solução 

excipiente como controles positivo e negativo, respectivamente. Foram considerados 

positivos os alérgenos que determinaram o aparecimento de pápula de induração 

cujo diâmetro médio ortogonal fosse maior ou igual a 3 mm (EAACI, 1993). 

 

In vitro 

Amostra de sangue periférico foi colhida de todos os pacientes e colocada em 

tubo seco. Após retração do coágulo foi centrifugada, o soro separado e estocado a 

- 20ºC em freezer até a determinação posterior dos níveis de IgE total e IgE 

específica para látex total e suas frações recombinantes: rHev b1, rHev b3, rHev b5, 

rHev b6.01, rHev b6.02, rHev b8, rHev b9 e rHev b11. O método empregado para 

essas determinações foi imunoenzimático (UniCAP System®; Phadia, Uppsala, 

Suécia) (Yunginger et al, 2000) e os valores expressos em unidades de KU/l e em 

classes segundo referência do fabricante (Williams et al, 2000). Valores de IgE 

específica iguais ou maiores que 0,7 KU/l (classe 2) foram considerados positivos. 

 

Foram considerados sensibilizados ao látex os pacientes que tinham IgE 

sérica específica ou teste cutâneo positivos ao látex. Alérgicos ao látex foram 

considerados os pacientes sensibilizados ao látex e que apresentavam 

manifestações clínicas quando em contato com o mesmo. Pacientes com história de 

reação alérgica a outros alérgenos (aeroalérgenos e alimentos) foram considerados 

atópicos. 
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Análise estatística 

Na dependência da natureza das variáveis estudadas foram empregados 

testes paramétricos e não paramétricos. Empregamos o Teste Exato de Fisher ao 

comparar variáveis entre sensibilizados e não sensibilizados e Teste de 

concordância de kappa para avaliar a concordância entre os resultados do teste 

cutâneo e IgE sérica específica para látex e suas frações. Consideramos para os 

valores de kappa: <0,20: não há concordância; 0,21 - 0,40: concordância fraca; 0,41 

- 0,60: concordância moderada; 0,61 – 0,80: concordância boa; e 0,81 – 1,00: 

concordância forte (SigmaStat 2.0) 

 

As variáveis apontadas como significantes na análise univariada foram 

submetidas à análise multivariada empregando-se modelo de regressão logística em 

que se utilizou programa SPSS versão 17.0. Valores de alfa inferiores a 5% foram 

considerados significantes e apontados por asterisco.  

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP-

EPM (protocolo CEP nº 1659/06; Anexo 2). Todos os pacientes e seus responsáveis 

foram informados sobre a natureza do estudo e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo 3).  
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RESUMO 

 

Introdução: A alergia ao látex é responsável por inúmeras reações alérgicas em 

indivíduos sensibilizados. Objetivos: Avaliar a prevalência de sensibilização e 

alergia ao látex e a alimentos em crianças e adolescentes com mielomeningocele e 

identificar os possíveis fatores de risco a eles associados. Métodos: Participaram do 

estudo 55 crianças e adolescentes com diagnóstico prévio de mielomeningocele 

atendidos no ambulatório de Neurocirurgia do Hospital São Paulo, UNIFESP-EPM. 

Os pacientes foram avaliados através de questionário padrão, testes cutâneos de 

hipersensibilidade imediata para aeroalérgenos, látex total e alimentos e 

determinação de IgE sérica total e específica ao látex total e suas frações 

recombinates. Resultados: Encontramos taxas de 45% e 20% para sensibilização e 

alergia ao látex respectivamente, com 14,5% de sensibilização a alimentos, sem 

casos de alergia alimentar. Vinte e quatro (43,6%) eram atópicos e a média de idade 

do primeiro episódio de reação ao látex foi 44,5 meses, sendo reação cutânea a 

mais freqüente relatada (72,7%). A sensibilização alimentar ocorreu para os 

seguintes alimentos: batata, mamão, mandioca, jaca, manga, abacaxi, pêra, tomate, 

castanha portuguesa e abacate. Níveis séricos de IgE total superiores a 200 KU/l 

foram mais freqüentes no grupo de pacientes alérgicos e no de sensibilizados. A 

concordância pelo teste de kappa entre teste cutâneo para látex e IgE sérica 

específica para látex total foi forte e entre teste cutâneo para látex ou IgE sérica 

específica para látex total e as frações rHev b1, 3, 5, 6.01 e 6.02 foram moderada ou 

boa.  A fração IgE sérica específica para látex detectada em mais de 50% dos 

pacientes foi rHev b1 (16/25 – 64%) seguida pela rHev b6.02 (14/25 – 56%). 

Estatisticamente houve diferença entre o grupo de alérgicos e sensibilizados quando 

comparado ao de não sensibilizados para as seguintes variáveis: atopia, rinite atual, 

angioedema, número médio de cirurgias, pacientes com quatro ou mais cirurgias, 

uso de DVP, presença de pelo menos um teste cutâneo positivo para aeroalérgeno, 

presença de pelo menos um teste cutâneo para alimentos e IgE total maior que 200 

KU/l. A análise multivariada revelou como significante: asma atual, angioedema, 

atopia e número de cirurgias submetidas. Conclusões: Nosso estudo documentou 

serem elevadas as prevalências de sensibilização e alergia ao látex. Apesar de 

freqüente a presença de anticorpos IgE específicos a alimentos, não se confirmou a 

presença da síndrome látex-fruta. O teste cutâneo com extrato de látex padronizado 
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se mostrou seguro e confiável para o diagnóstico de alergia ao látex. A análise 

comparativa entre os testes cutâneos de hipersensibilidade imediata e a 

determinação de IgE sérica específica ao látex total revelou concordância total entre 

eles. IgE sérica específica às frações rHev b1, 3, 5, 6.01 e 6.02 foram detectadas em 

mais de 50% das crianças e adolescentes com mielomeningocele alérgicos ao látex. 

O número de cirurgias a que os pacientes foram submetidos determinou níveis mais 

elevados de IgE sérica específica, sobretudo de rHev b5 e 6.01. A história de asma 

atual, angioedema prévio, atopia e ter sido submetido a quatro ou mais cirurgias 

foram fatores independentes identificados para alergia ao látex. 
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ABSTRACT 

 

Background: Latex allergy is responsible for numerous allergic reactions in 

sensitized individuals. Objectives: To evaluate the prevalence of sensitization and 

latex allergy and food in children and adolescents with myelomeningocele and to 

identify possible risk factors associated with them. Methods: The study included 55 

children and adolescents previously diagnosed with myelomeningocele treated in the 

neurosurgery clinic of the Hospital São Paulo, UNIFESP-EPM. Patients were 

assessed using standard questionnaire, skin prick tests for aeroallergens, total latex, 

and food and determination of serum total and specific IgE to total latex and its 

recombinant fractions. Results: We found rates of 45% and 20% for sensitization 

and latex allergy, respectively, with 14.5% of sensitization to food, with no cases of 

food allergy. Twenty-four (43.6%) were atopic and the average age of first episode of 

reaction to latex was 44.5 months, with skin reaction the most frequent reported 

(72.7%). The food sensitization occurred for the following foods: potatoes, papaya, 

manioc, jackfruit, mango, pineapple, pear, tomato, avocado and chestnut. Serum 

total IgE greater than 200 KU/l were more frequent in patients allergic and sensitized. 

The agreement using the kappa test between latex skin test and specific IgE to total 

latex was strong and between skin test to latex or total latex specific IgE and 

fractions rHev b1, 3, 5, 6:01 and 6:02 were moderate or good. The fraction of specific 

IgE to latex detected in more than 50% of patients were rHev b1 (16/25 - 64%) 

followed by rHev b6.02 (14/25 - 56%). Statistically significant difference was found 

between the group of allergic and sensitive when compared to non-sensitized to the 

following variables: atopy, current rhinitis, angioedema, average number of surgeries, 

patients with four or more surgeries, use of valvule, presence of at least one test 

positive aeroallergen skin, presence of at least one skin test for food and total IgE 

greater than 200 KU/l. Multivariate analysis showed as significant: current asthma, 

angioedema, atopy and number of surgeries undergone. Conclusions: Our study 

documented high leves of sensitization and latex allergy. Despite the frequent 

presence of specific IgE antibodies to food, the presence of latex-fruit syndrome was 

not confirmed. The skin test with a standardized latex extract was safe and reliable 

for the diagnosis of latex allergy. The comparative analysis between the skin prick 

tests and determination of specific IgE to total latex showed total agreement between 

them. Specific IgE to fractions rHev b1, 3, 5, 6:01 and 6:02 were detected in more 
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than 50% of children and adolescents with myelomeningocele allergic to latex. The 

number of surgeries for which patients underwent determined higher levels of 

specific IgE, especially rHev b5 and 6.01. The history of current asthma, prior 

angioedema, atopy and having undergone four or more surgeries were independent 

factors identified for latex allergy. 
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INTRODUÇÃO 

 

A alergia ao látex é causa importante de alergia ocupacional e responsável 

por inúmeras reações alérgicas em indivíduos sensibilizados (1). Manifesta-se como 

reação de hipersensibilidade tipo 1, mediada por anticorpos IgE, com manifestações 

clínicas de urticária, angioedema, rinite, conjuntivite, asma, meningite eosinofílica e 

anafilaxia ou reação mediada por células com manifestações de dermatite de 

contato (2-5). Reações sistêmicas graves geralmente ocorrem após exposição da 

mucosa a produtos contendo látex ou durante procedimentos cirúrgicos, mas 

também podem ocorrer em uma variedade de outras circunstâncias na vida diária 

(6). Estas reações podem ser fatais e muitas vezes são o primeiro sintoma em 

pacientes sensibilizados, principalmente em trabalhadores da área de saúde com 

reação a alimentos (7-10). Estima-se que mais de 40.000 produtos médicos e de uso 

corrente contenham látex (11).  

 

Em alguns países a prevalência de alergia ao látex em indivíduos de risco 

tradicionais (trabalhadores da área de saúde e pacientes com espinha bífida) vem 

diminuindo em decorrência de medidas de controle à sua exposição, mas ainda se 

observa um aumento em muitos países (12, 13). Além disso, novos grupos de risco 

vêm sendo identificados, como jardineiros, cozinheiros, profissionais da área de 

beleza e da construção civil, por usarem luvas de látex como equipamento de 

proteção individual com freqüência (14-17).  

 

A borracha natural é produto do processamento do citosol, ou látex, da árvore 

Hevea brasiliensis. Contém mais de 150 polipeptídios, dos quais 56 já foram 

relatados como alergênicos (18, 19). Segundo o Comitê Internacional de 

Nomenclatura de Alérgenos da IUIS (International Union of Immunological 

Societies), estão identificados e caracterizados até a presente data 13 alérgenos do 

látex, que foram denominados de Hev b 1 a Hev b 13 (http://www.iuisonline.org/). 

 

Até 60% dos pacientes alérgicos ao látex apresentam reação após contato 

com algum alimento de origem vegetal, principalmente frutas tropicais, o que é 

denominado de síndrome látex-fruta, ou látex-pólen-fruta (20-25). Mais de 20 

alimentos já foram relatados como causadores dessa reação, como: castanha 
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portuguesa, banana, abacate, kiwi, mamão papaia, manga, maracujá, pêssego, 

abacaxi, figo, melão, damasco, ameixa, uva, lichia, cherimóia, acerola, jujuba, 

tomate, batata, mandioca, espinafre, pimentão, e trigo sarraceno (26-28). Acredita-

se que haja envolvimento das quitinases de classe 1, proteínas vegetais, 

relacionadas com a defesa da planta, como um panalérgeno nesse processo (29-

31).  

 

Crianças com mielomeningocele, que são manipuladas cirurgicamente muitas 

vezes e precocemente, apresentam prevalência de alergia ao látex de 1% a 49% 

(32) podendo chegar a 72% (33). Em adultos trabalhadores da área de saúde, 

expostos a luvas de látex, esse índice varia de 0,5% a 5% (34), podendo chegar a 

36% (35).  

 

Trabalhadores da área de saúde, geralmente, são sensibilizados pelas 

frações Hev b2, Hev b5, Hev b6.02 e Hev b13 do látex, enquanto que pacientes com 

espinha bífida são sensibilizados às frações Hev b1, Hev b3 e Hev b7 (36, 37).  

 

Apesar dos avanços nos estudos para o desenvolvimento de imunoterapia 

específica ao látex, mais segura e menos reatogênica, com extratos fracionados, 

isso ainda não é uma realidade prática, pois as reações à imunoterapia ainda são 

frequentes e a não exposição ainda é o principal tratamento para pacientes alérgicos 

ao látex (38). 

 

O cuidado com o paciente alérgico ao látex envolve a documentação da 

sensibilização ao látex com teste cutâneo com extratos padronizados ou dosagem 

de IgE sérica específica, história clínica compatível, e programas de educação para 

evitar exposição ao látex. Pessoas de grupos de risco, como pacientes com 

meningomielocele e trabalhadores da área de saúde, sensibilizadas ao látex, com ou 

sem alergia, deveriam evitar o uso de produtos de látex (5). 

  

Ainda restam dúvidas se todos os fatores de risco associados à sensibilização 

ao látex em pacientes com mielomeningocele já foram descritos e qual seria o peso 

de cada fator de risco envolvido (39, 40).  
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OBJETIVOS 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de sensibilização e alergia ao 

látex em pacientes com mielomeningocele acompanhados em ambulatório 

especializado de um hospital terciário e definir os fatores de risco associados. 

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Pacientes: 

Participaram do estudo 55 pacientes com diagnóstico prévio de 

mielomeningocele matriculados e atendidos, consecutivamente, no ambulatório de 

Neurocirurgia do Departamento de Neurocirurgia do Hospital São Paulo, 

Universidade Federal de São Paulo-Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM) no 

período de outubro de 2007 a outubro de 2008. 

 

Esses pacientes eram regularmente acompanhados há pelo menos seis 

meses, tinham idade entre 9 meses e 14 anos (média = 7,3 anos), 31 (56,4%) eram 

do gênero feminino e todos haviam sido submetidos à correção cirúrgica de 

mielomeningocele com ou sem implantação de válvula ventrículo peritoneal (DVP). 

 

Os pacientes em uso de anti-histamínicos ou corticosteróides orais de forma 

contínua e não passível de interrupção não foram incluídos. Ao serem admitidos os 

pacientes e seus responsáveis responderam questionário padrão sobre presença de 

doenças alérgicas e sintomas relacionados (questionário escrito padrão do 

International Study of Asthma and Allergies in Childhood - ISAAC) (41) além de 

antecedentes pessoais, familiares, e condições relacionadas às cirurgias corretivas 

da mielomeningocele, hábitos alimentares e história atual de reação ao látex (Anexo 

1). 

 

Os dados referentes aos atos cirúrgicos e a busca de informações foi 

realizada pela análise dos respectivos prontuários. A seguir os pacientes foram 

submetidos à avaliação por testes cutâneos de hipersensibilidade imediata e coleta 

de sangue para determinação de IgE sérica total e específica ao látex. 
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Caracterização de doença alérgica associada: 

Tendo-se como base o questionário escrito padrão do ISAAC, foram 

identificados como: asmáticos atuais os que responderam afirmativamente à 

pergunta “teve chiado no peito nos últimos doze meses”; asmáticos graves os que 

responderam afirmativamente a questão anterior e a pelo menos duas das seguintes 

questões: “teve quatro crises ou mais de chiado no peito nos últimos doze meses“; 

“teve sono perturbado por chiado no peito pelo menos uma noite por semana nos 

últimos doze meses”; “o chiado no peito foi tão forte a ponto de impedir que 

conseguisse dizer mais de duas palavras entre cada respiração nos últimos doze 

meses”; ou “teve chiado no peito após exercícios físicos nos últimos doze meses”. 

 

Os diagnósticos de rinite atual e de rinoconjuntivite atual foram dados aos que 

responderam afirmativamente às questões “teve algum problema nasal com 

espirros, coriza ou obstrução sem estar resfriado nos últimos doze meses” e “teve 

algum problema nasal com espirros, coriza ou obstrução acompanhado de 

lacrimejamento ou coceira nos olhos sem estar resfriado nos últimos doze meses”, 

respectivamente. Rinoconjuntivite grave foi caracterizada pelo comprometimento de 

atividades diárias pelo problema nasal (“as atividades diárias foram atrapalhadas por 

esse problema nasal”) entre os com rinoconjuntivite atual.  

 

O diagnóstico de eczema atual foi conferido aos pacientes que responderam 

afirmativamente a questão “nos últimos doze meses teve manchas com coceira na 

pele que apareciam e desapareciam por pelo menos seis meses”. Respostas 

positivas à questão anterior e à “nos últimos doze meses essas manchas afetaram 

algum dos seguintes locais: dobras de cotovelos, atrás dos joelhos, na frente dos 

tornozelos, abaixo das nádegas ou em volta do pescoço ou olhos” caracterizam os 

com eczema critério combinado e os que “nos últimos doze meses ficou acordado a 

noite por causa dessa coceira” foram identificados como tendo eczema grave.  

 

Urticária foi diagnosticada em pacientes com respostas afirmativas à questão 

“alguma vez teve manchas avermelhadas elevadas pelo corpo com coceira, que 

mudavam de lugar e eram passageiras” e angioedema os com resposta afirmativa à 

questão “teve inchaço em região de olhos, boca, mãos ou genitais” (42). 
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Em relação ao látex, consideramos como tendo história de reação após 

exposição ao látex os pacientes que referiram ter tido alguma vez reação de caráter 

imediata e com características sugestivas de serem mediadas por IgE após contato 

com látex (produtos de borracha como bexiga, luvas, cateteres, drenos, máscaras e 

tubos de anestesia). Consideramos como tendo história de reação a alimentos os 

pacientes que referiram ter tido alguma vez reação de caráter imediata e de 

características sugestivas de serem mediadas por IgE após ingestão de algum 

alimento como banana, kiwi, abacate, mamão, castanha portuguesa, tomate, batata, 

figo, melão, abacaxi, pêssego, manga, pêra, salsão, maçã, mandioca ou jaca (22, 

27).  

 

Identificação de etiologia alérgica: pesquisa de IgE específica 

In vivo 

Os pacientes foram submetidos a testes cutâneos de hipersensibilidade 

imediata empregando-se a técnica de puntura (43). Foram utilizados os seguintes 

alérgenos: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blomia 

tropicalis, Blatella germanica, Periplaneta americana, epitélio de cão, epitélio de 

gato, mistura de gramíneas, mistura de fungos e látex total (Laboratório IPI-ASAC 

Brasil). 

 

Na avaliação da sensibilização a alimentos empregou-se a técnica do “prick to 

prick” (44) e os alimentos avaliados foram: banana, kiwi, abacate, mamão, castanha 

portuguesa, tomate, batata, figo, melão, abacaxi, pêssego, manga, pêra, salsão, 

maçã, mandioca e jaca. Com exceção feita a castanha portuguesa, que fora cozida, 

todos os demais alimentos utilizados eram fresco. Com uma lanceta metálica 

padronizada realizou a puntura do alimento e depois a epiderme do paciente na face 

volar de antebraço. Respeitou-se o espaçamento mínimo de 2 cm entre as punturas. 

 

Além dos alérgenos utilizou-se solução de histamina (10 mg/ml) e solução 

excipiente como controles positivo e negativo, respectivamente. Foram considerados 

positivos os alérgenos que determinaram o aparecimento de pápula de induração 

cujo diâmetro médio ortogonal fosse maior ou igual a 3 mm (45) 
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In vitro 

Amostra de sangue periférico foi colhida de todos os pacientes e colocada em 

tubo seco. Após retração do coágulo foi centrifugada, o soro separado e estocado a 

- 20ºC em freezer até a determinação posterior dos níveis de IgE total e IgE 

específica para látex total e suas frações recombinantes: rHev b1, rHev b3, rHev b5, 

rHev b6.01, rHev b6.02, rHev b8, rHev b9 e rHev b11. O método empregado para 

essas determinações foi imunoenzimático (UniCAP System®; Phadia, Uppsala, 

Suécia) (46) e os valores expressos em unidades de KU/l e em classes segundo 

referência do fabricante (47) Valores de IgE específica iguais ou maiores que 0,7 

KU/l (classe 2) foram considerados positivos. 

 

Foram considerados sensibilizados ao látex os pacientes que tinham IgE 

sérica específica e/ou teste cutâneo positivos ao látex. Alérgicos ao látex foram 

considerados os pacientes sensibilizados ao látex e que apresentavam 

manifestações clínicas quando em contato com o mesmo. Pacientes com história de 

reação alérgica a outros alérgenos (aeroalérgenos e alimentos) foram considerados 

atópicos. 

Análise estatística 

Na dependência da natureza das variáveis estudadas foram empregados 

testes paramétricos e não paramétricos. Empregamos o Teste Exato de Fisher ao 

comparar variáveis entre sensibilizados e não sensibilizados e Teste de 

concordância de kappa para avaliar a concordância entre os resultados do teste 

cutâneo e IgE sérica específica para látex e suas frações. Consideramos para os 

valores de kappa: <0,20: não há concordância; 0,21 - 0,40: concordância fraca; 0,41 

- 0,60: concordância moderada; 0,61 – 0,80: concordância boa; e 0,81 – 1,00: 

concordância forte (SigmaStat 2.0) 

 

As variáveis apontadas como significantes na análise univariada foram 

submetidas à análise multivariada empregando-se modelo de regressão logística em 

que se utilizou programa SPSS versão 17.0. Valores de alfa inferiores a 5% foram 

considerados significantes e apontados por asterisco.  

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP-

EPM (protocolo CEP nº 1659/06; Anexo 2). Todos os pacientes e seus responsáveis 
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foram informados sobre a natureza do estudo e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo 3).  

 

RESULTADOS  

 

Dos 55 pacientes estudados 25 (45%) apresentaram IgE específica para látex 

(sensibilizados ao látex), entretanto, apenas 11 relataram história de reação ao látex, 

indicando uma taxa de alergia ao látex de 20%. A prevalência de sensibilização a 

alimentos foi de 14,5% (8/55) sem relato de casos de alergia alimentar. A média de 

idade dos pacientes em geral foi 7,3 anos, sendo 9 anos no grupo de alérgicos, 7,2 

anos no grupo de sensibilizados e 6,7 anos no grupo de não sensibilizados ao látex. 

Vinte e quatro (43,6%) eram atópicos, sendo 8 (72,7%) do grupo alérgico, 8 (57,1%) 

do grupo sensibilizado e 8 (26,7%) no grupo sem sensibilização. Esses dados, além 

de sexo e diagnóstico de asma atual, asma grave, rinite atual, rinoconjuntivite atual, 

rinoconjuntivite grave, eczema atual, eczema (critério combinado), eczema grave, 

urticária e angioedema, são visualizados na tabela 1.  

 

Tabela 1: Análise descritiva dos pacientes operados de mielomeningocele: alérgicos, 
sensibilizados e não sensibilizados ao látex 

 Alergia 
Látex 
N=11  
(%) 

Sensibili 
zados 
N=14  
(%) 

Não sen- 
sibilizados 

N=30  
(%) 

Todos  
 

N=55  
(%) 

Média Idade (anos)  9 7,2 6,7 7,3 

Sexo Masculino 3 (27,3) 8 (57,1) 13 (43,3) 24 (43,6) 

Atopia 8 (72,7) 8 (57,1) 8 (26,7) 24 (43,6) 

Asma Atual 7 (63,6) 4 (28,6) 6 (20,0) 17 (30,9) 

Asma grave 1 (9,1) 0 2 (6,7) 3 (5,5) 

Rinite atual 7 (63,6) 12 (85,7) 14 (46,7) 33 (60) 

Rinoconjuntivite atual 6 (54,5) 8 (57,1) 8 (26,7) 22 (40) 

Rinoconjuntivite grave 1 (9,1) 0 1 (3,3) 2 (3,6) 

Eczema atual 2 (18,2) 0 3 (10,0) 5 (9,1) 

Eczema (critério combinado) 1 (9,1) 0 3 (10,0) 4 (7,3) 

Eczema grave 1 (9,1) 0 2 (6,7) 3 (5,5) 

Urticária 3 (27,3) 3 (21,4) 4 (13,3) 10 (18,2) 

Angioedema 6 (54,5) 2 (14,3) 2 (6,7) 10 (18,2) 
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 Dos 11 pacientes com diagnóstico de alergia ao látex, seis (54,5%) tiveram 

reação exclusivamente cutânea, como urticária e angioedema, três (27,3%) 

exclusivamente respiratória, como broncoespasmo e rinoconjuntivite e dois (18,2%) 

ambas as reações. A média de idade do primeiro episódio de reação ao látex foi 

44,5 meses (variando de 2 a 80 meses), sendo que apenas um (9,1%) apresentou 

reação antes de 12 meses de idade. Dois (18,2%) pacientes apresentaram reação 

nos últimos 12 meses e outros dois (18,2%) apresentaram reação que necessitou 

hospitalização.  

 

Os alimentos consumidos pelo menos uma vez por semana pelos pacientes 

foram: batata (90,9%), banana (63,7%), tomate (58,2%), maçã (50,9%), mamão 

(43,6%) e manga (29,1%) sem diferenças significantes entre os grupos avaliados. A 

sensibilização alimentar ocorreu para os seguintes alimentos: batata, mamão e 

mandioca em dois pacientes; jaca, manga, abacaxi, pêra, tomate, castanha 

portuguesa e abacate em um paciente. Dos oito pacientes com sensibilização 

alimentar, seis eram do grupo alérgico ao látex, um do grupo de sensibilizados e um 

do grupo não sensibilizado ao látex. Nenhum paciente relatou reação após ingestão 

de alimento. 

 

O número médio de cirurgias a que foram submetidos, o número de pacientes 

com uso de DVP, a história familiar de eczema e de asma, e ter teste cutâneo 

positivo para aeroalérgenos e alimentos foram mais freqüentes entre os pacientes 

alérgicos ao látex conforme visualizado na tabela 2. 

 
Os resultados dos testes cutâneos de hipersensibilidade imediata para os três 

grupos avaliados são visualizados na tabela 3.  

 

Níveis séricos de IgE total superiores a 200 KU/l foram mais freqüentes no 

grupo de pacientes alérgicos (7/11 ou 63,6%) e no de sensibilizados (9/14 ou 64,3%) 

do que nos pacientes não sensibilizados (9/30 ou 30%). 
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Tabela 2: Análise descritiva dos pacientes operados por mielomeningocele: alérgicos, 
sensibilizados e não sensibilizados ao látex  

 
 

A análise comparativa entre o diâmetro médio da pápula induzida pelo látex 

durante o teste cutâneo de hipersensibilidade imediata e os valores de IgE sérica 

total e específica ao látex e suas frações estão na tabela 4. Correlação significante 

foi documentada entre as várias avaliações, exceto entre: teste cutâneo positivo 

para látex versus IgE sérica específica para as frações de látex rHebv b 8, 9 e 11; 

IgE total versus rHev b8; IgE sérica especifica para látex total versus rHev b8; IgE 

sérica específica para a fração de látex rHev b1 versus rHev b8, 9 e 11. IgE sérica 

específica para a fração de látex rHev b3 versus rHev b8, 9 e 11; IgE sérica 

específica para a fração de látex rHev b5 versus rHev b8, 9 e 11; IgE sérica 

específica para a fração de látex rHev b6.01 versus rHev b8; IgE sérica específica 

para a fração de látex rHev b6.02 versus rHev b8; IgE sérica específica para a 

fração de látex rHev b8 versus rHev b9 e 11 (Tabela 4). 

 
 
 
 
 
 

 Alergia 
Látex 
N=11  
(%) 

Sensibili- 
zados 
N=14  
(%) 

Não sen- 
sibilizad

os 
N=30  
(%) 

Todos  
 

N=55  
(%) 

Número médio de cirurgias 7,5 5,3 3,0 4,5 

Idade média da primeira cirurgia (dias) 2,3 6,1 9,1 7,0 

Uso de sonda vesical 7 (63,6) 12 (85,7) 18 (60) 37 (67,3) 

Tempo médio de sonda vesical (dias) 57,2 353,1 344,7 289,3 

Presença de DVP 10 (90,9) 11 (78,6) 17 (56,7) 38 (69,1) 

Atopia familiar 6 (54,5) 8 (57,1) 18 (60) 32 (58,2) 

História familiar de asma 3 (27,3) 1 (7,1) 7 (23,3) 11 (20) 

História familiar de rinite 5 (45,4) 8 (57,1) 14 (46,7) 27 (49,1) 

História familiar de eczema 1 (9,1) 0 0 1 (1,8) 

Teste cutâneo positivo aeroalérgenos 7 (63,6) 8 (57,1) 8 (26,7) 23 (41,8) 

Teste cutâneo positivo para alimentos 6 (54,5) 1 (7,1) 1 (3,3) 8 (14,5) 

DVP: derivação ventrículo peritoneal 
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Tabela 3: Análise descritiva dos pacientes operados por mielomeningocele: alérgicos, 
sensibilizados e não sensibilizados ao látex 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Alergia 
Látex 
N=11  
(%) 

Sensibili 
zados 
N=14  
(%) 

Não sen- 
sibilizados 

N=30  
(%) 

Todos  
 

N=55  
(%) 

Pelo menos um TC positivo para 
aeroalérgenos 

7 (63,6) 8 (57,1) 8 (26,7) 23 (41,8) 

Pelo menos um TC positivo para 
alimentos 

6 (54,5) 1 (7,1) 1 (3,3) 8 (14,5) 

Pelo menos um TC positivo para 
aeroalérgenos ou alimentos 

8 (72,7) 8 (57,1) 8 (26,7) 24 (43,6) 

Látex Total 11 (100) 8 (57,1) 0 19 (34,5) 
Dermatophagoides 
pteronyssinus 

5 (45,4) 7 (50) 7 (23,3) 19 (34,5) 

Dermatophagoides farinae 4 (36,4) 5 (35,7) 6 (20) 15 (27,3) 
Blomia tropicalis 4 (36,4) 7 (50) 5 (16,7) 16 (29,1) 
Blatella germanica 1 (9,1) 0 0 1 (1,8) 
Periplaneta americana 1 (9,1) 0 0 1 (1,8) 
Epitélio de cão 0 0 0 0 
Epitélio de gato 4 (36,4) 0 0 4 (7,3) 
Mistura de fungos 0 2 (14,3) 1 (3,3) 3 (5,5) 
Mistura de gramíneas 1 (9,1) 1 (7,1) 0 2 (3,6) 
Banana§ 0 0 0 0 
Kiwi§ 0 0 0 0 
Abacate§ 1 (9,1) 0 0 1 (1,8) 
Mamão§ 1 (9,1) 1 (7,1) 0 2 (3,6) 
Castanha portuguesa§ 1 (9,1) 0 0 1 (1,8) 
Tomate§ 1 (9,1) 0 0 1 (1,8) 
Batata§ 2 (18,2) 0 0 2 (3,6) 
Figo§ 0 0 0 0 
Melão§ 0 0 0 0 
Abacaxi§ 1 (9,1) 0 1 (3,3) 2 (3,6) 
Pêssego§ 0 0 0 0 
Manga§ 1 (9,1) 0 0 1 (1,8) 
Pêra§ 0 1 (7,1) 0 1 (1,8) 
Salsão§ 0 0 0 0 
Maçã§ 0 0 0 0 
Mandioca§ 2 (18,2) 0 0 2 (3,6) 
Jaca§ 1 (9,1) 0 0 1 (1,8) 
TC: Teste Cutâneo de leitura imediata; § Técnica prick to prick 
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Tabela 4: Coeficientes de correlação de Spearman (r) entre os resultados do teste 
cutâneo para látex, níveis séricos de IgE total e específica para látex e suas frações 
recombinantes (rHev b) 

 

 

Dos 11 pacientes alérgicos ao látex, todos apresentaram teste cutâneo e IgE 

sérica específica para látex total positivos, com concordância de 100% entre teste 

cutâneo e IgE sérica específica. Desses pacientes, dez apresentaram IgE sérica 

especifica positiva para a fração rHev b1, oito para as frações rHev b 6.01 e 6.02; 

sete para a fração rHev b5, seis para a fração rHev b3, três para as frações rHev b9 

e rHev b11 e um para a fração rHev b8. No grupo de pacientes sensibilizados ao 

látex (14) ocorreu a positividade do teste cutâneo e da IgE sérica específica para 

látex total em 8 (57,1%) pacientes. Concordância também de 100% entre teste 

cutâneo e IgE sérica específica para látex total. Os outros seis pacientes (42,9%) 

apresentaram IgE sérica específica positiva apenas para frações do látex. Dos 14 

pacientes, sete apresentaram IgE sérica especifica positiva para a fração rHev b11, 

seis para as frações rHev b1 e 6.02, cinco para as frações rHev b3 e rHev b9, quatro 

para a fração rHev b6.01 e três para a fração rHev b5 (Tabela 5). 

 

Quando comparamos o grupo de pacientes alérgicos com o grupo de 

pacientes sensibilizados, nota-se maior proporção de frações positivas no grupo de 

alérgicos, conforme visualizado na tabela 5. 

 

 IgE 

total 

Látex 

total 

rHev 

b1 

rHev 

b3 

rHev 

b5 

rHev 

b6.01 

rHev 

b6.02 

rHev 

b8 

rHev 

b9 

rHev 

b11 

TC látex 0,38 * 0,83 * 0,76 * 0,57 * 0,65 * 0,62 * 0,43 * 0,12 0,14 0,14 

IgE total  0,52 * 0,45 * 0,32 * 0,40 * 0,46 * 0,37 * 0,04 0,34 * 0,30 * 

Látex total   0,89 * 0,69 * 0,68 * 0,75 * 0,55 * 0,04 0,29 * 0,31 * 

rHev b1    0,76 * 0,55 * 0,63 * 0,46 * 0,10 0,24 0,15 

rHev b3     0,58 * 0,47 * 0,28 * 0,15 0,07 0,03 

rHev b5      0,56 * 0,37 * - 0,09 0,15 0,18 

rHev b6.01       0,71 * 0,10 0,38 * 0,40 * 

rHev b6.02        0,07 0,68 * 0,76 * 

rHev b8         - 0,08 - 0,09 

rHev b9          0,64 * 

* valor significante (p<0,05) 
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A concordância pelo teste de kappa entre teste cutâneo para látex e IgE 

sérica específica para látex total foi forte e as entre teste cutâneo para látex ou IgE 

sérica específica para látex total e as frações rHev b1, rHev b3, rHev b5, rHev b6.01 

e rHev b6.02 foram moderada ou boa (Tabela 6).  

 

Tabela 5: Positividade ao teste cutâneo de hipersensibilidade imediata (TC), IgE 
sérica específica para látex total e para alérgenos recombinantes do látex nos 
pacientes do grupo de alérgicos, dos sensibilizados ao látex e em ambos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Coeficiente de concordância de Kappa entre a positividade ao teste 
cutâneo de hipersensibilidade imediata (TC) ao látex, IgE sérica específica a látex 
total e suas frações recombinantes (rHev b1, b3, b5, 6.01, 6.02, b8, b9 e b11) dos 
pacientes alérgicos e sensibilizados ao látex. 

 

 

 

 Alérgicos 
N=11 
(%) 

Sensibilizados 
N=14 
(%) 

Alérgicos + 
sensibilizados 

N=25 (%) 
TC positivo ao Látex 11 (100) 8 (57,1) 19 (76) 

IgE sérica específica ≥ 0,70 KU/l 

   Látex total 11 (100,0) 8 (57,1) 19 (76,0) 

   rHev b1 10 (90,9) 6 (42,9) 16 (64,0) 

   rHev b3 6 (54,5) 5 (35,7) 11 (44,0) 

   rHev b5 7 (63,6) 3 (21,4) 10 (40,0) 

   rHev b6.01 8 (72,7) 4 (28,6) 12 (48,0) 

   rHev b6.02 8 (72,7) 6 (42,9) 14 (56,0) 

   rHev b8 1 (9,1) 1 (7,1) 2 (8,0) 

   rHev b9 3 (27,3) 5 (35,7) 8 (32,0) 

   rHev b11 3 (27,3) 7 (50,0) 10 (40,0) 

   Frações positivas 1 ou mais 11 (100,0) 14 (100,0) 25 (100,0) 

   Frações positivas 2 ou mais 11 (100,0) 10 (71,4) 22 (88,0) 

   Frações positivas 3 ou mais 10 (90,9) 5 (35,7) 15 (60,0) 

   Frações positivas 4 ou mais 7 (63,6) 2 (14,3) 9 (36,0) 

   Frações positivas 5 ou mais 6 (54,5) 2 (14,3) 8 (32,0) 

   Frações positivas 6 ou mais 2 (18,2) 2 (14,3) 4 (16,0) 

TC: Teste cutâneo; rHev: IgE sérica específica Hevea brasiliensis recombinante 

 
TC 
látex 

IgE 
Látex 
Total 

IgE 
rHev 
b1 

IgE 
rHev 
b3 

IgE 
rHev 
b5 

IgE 
rHev 
b6.01 

IgE 
rHev 
b6.02 

IgE 
rHev 
b8 

IgE 
rHev 
b9 

IgE 
rHev 
b11 

TC 
látex  1 0,72 0,64 0,64 0,68 0,49 0,18 0,24 0,23 
IgE 
Látex 
Total 1  0,72 0,64 0,64 0,68 0,49 0,18 0,24 0,23 
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Considerando-se que a alergia ao látex seria a progressão da sensibilização 

ao látex no curso da história natural da doença, comparamos os não sensibilizados 

com o grupo formado por alérgicos e sensibilizados, tentando descrever as 

diferenças principais que deflagraram a marcha em direção à alergia ao látex.  

 

No grupo composto pelos sensibilizados e alérgicos ao látex, encontramos TC 

positivo para látex em 19 pacientes (76%), IgE sérica específica para látex total em 

19 pacientes (76%) e em todos (n=25) observamos positividade a pelo menos um 

dos alérgenos recombinantes estudados.  A fração IgE sérica específica para látex 

detectada em mais de 50% dos pacientes foi rHev b1 (16/25 – 64%) seguida pela 

rHev b6.02 (14/25 – 56%) (Tabela 5). 

 

Estatisticamente houve diferença entre o grupo de alérgicos e sensibilizados 

quando comparado ao de não sensibilizados para as seguintes variáveis: atopia, 

rinite atual, angioedema, número médio de cirurgias, pacientes com 4 ou mais 

cirurgias, uso de DVP, presença de pelo menos um teste cutâneo positivo para 

aeroalérgeno, presença de pelo menos um teste cutâneo para alimentos e IgE total 

maior que 200 KU/l (Tabela 7).  

 
Dos 14 pacientes com história de reação ao látex, três não se mostraram 

sensibilizados e não foram considerados alérgicos ao látex. Quando comparamos os 

pacientes separando-os pela variável de história de reação ao látex versus sem 

história de reação ao látex, observamos diferenças estatisticamente significantes 

com as seguintes variáveis: atopia, diagnóstico de asma atual; diagnóstico de 

eczema atual; diagnóstico de eczema (critério combinado); diagnóstico de eczema 

grave; diagnóstico de angioedema; e número médio de cirurgias realizadas (Tabela 

8). 

 

Ao se comparar os pacientes com história de reação ao látex com os sem 

história quanto ao valor de IgE total e a presença de IgE sérica específica para látex 

e suas frações, observa-se diferença estatisticamente significante para IgE total e 

para as seguintes IgE séricas específicas: Látex total; rHev b1; rHev b5; rHev b6.01; 

rHev b6.02 (Tabela 9). 
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Níveis de IgE sérica total superiores a 200 KU/l foram observados em 9/14 

pacientes (64,3%) com história de reação ao látex e em 16/41 (39,0%) no grupo sem 

história de reação ao látex, diferença essa não significante (Tabela 10). 

 
Tabela 7: Análise estatística comparativa entre os grupos de pacientes alérgicos e 
sensibilizados versus os não sensibilizados ao látex. 
 

 
 

Ao se dividir os pacientes do grupo composto por alérgicos e sensibilizados 

ao látex (n=25) segundo o número de cirurgias realizadas (quatro ou mais), 

observamos que os valores médios de IgE total e especifica para látex e suas 

frações foram maiores no grupo submetido a quatro ou mais procedimentos 

 Alérgicos + 
sensibilizados 

N=25 (%) 

Não 
sensibilizados 

N=30 (%) 

p 

Média de Idade § 8 anos 6,7 anos 0,202 

Sexo Masculino 11 (44,0) 13 (43,3) 1,000 

Atopia 16 (64,0)* 8 (26,7) 0,007 

Atopia familiar 14 (56,0) 18 (60,0) 0,790 

Asma Atual 11 (44,0) 6 (20,0) 0,080 

Asma grave 1 (4,0) 2 (6,7) 1,000 

Rinite atual 19 (76,0) * 14 (46,7)  0,032 

Rinoconjuntivite atual 14 (56,0) 8 (26,7) 0,052 

Rinoconjuntivite grave 1 (4,0) 1 (3,3) 1,000 

Eczema atual 2 (8,0) 3 (10,0) 1,000 

Eczema (critério combinado) 1 (4,0) 3 (10,0) 0,617 

Eczema grave 1 (4,0) 2 (6,7) 1,000 

Urticária 6 (24,0) 4 (13,3) 0,484 

Angioedema 8 (32,0)* 2 (6,7)  0,032 

Número médio de cirurgias § 6,2 * 3,0  <0,001 

Número de cirurgias ≥4 16 (64,0) * 10 (33,3)  0,032 

Média de idade da 1ª cirurgia – dias § 4,4 9,1 0,994 

Uso de sonda vesical 19 (76,0) 18 (60,0) 0,257 

Tempo médio de sonda vesical – dias § 222,9 344,7 0,398 

Uso de válvula – DVP 21 (84,0)* 17 (56,7)  0,041 

TC positivo para 1 ou mais aeroalérgenos 15 (60,0) * 8 (26,7)  0,016 

TC positivo para 1 ou mais alimentos 7 (28,0)* 1 (3,3)  0,018 

IgE Total > 200 KU/l 16 (64,0)* 9 (30,0)  0,016 

Para todas as variáveis foi empregado o Teste Exato de Fisher, exceto para § que foi 
Mann Whitney          * valor significante 
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cirúrgicos em todas as variáveis, mas com significância estatística apenas para as 

frações rHev b 5 e 6.01 (Tabela 11). 

 
 Tabela 8: Análise comparativa entre os pacientes segundo a presença ou não de 
história de reação clínica ao látex 
 

 
 

A complementação da análise univariada para os pacientes de acordo com o 

diagnóstico de alergia ao látex por análise multivariada revelou como significante: 

asma atual, angioedema, atopia e número de cirurgias submetidas (Tabela 12).  

 

História de reação ao látex Característica   
 
 

Positiva 
N = 14 (%) 

Negativa 
N = 41 (%) 

 
 
p 

Idade (média, meses) § 100 84 0,258 

Sexo masculino 5 (35,7) 19 (46,3) 0,547 

Atopia 10 (71,4)* 15 (36,6) 0,032 

Asma atual  8 (57,1)* 9 (22,0) 0,021 

Asma grave 2 (14,3) 1 (2,4) 0,156 

Rinite atual  10 (71,4) 23 (56,1) 0,361 

Rinoconjuntivite atual  9 (64,3) 13 (31,7) 0,056 

Rinoconjuntivite grave  2 (14,3) 0 0,061 

Eczema atual  4 (28,6)* 1 (2,4) 0,012 

Eczema (critério combinado)  3 (21,4)* 1 (2,4) 0,047 

Eczema grave  3 (21,4)* 0 0,014 

Urticária 4 (28,6) 6 (14,6) 0,255 

Angioedema  6 (42,9)* 4 (9,8) 0,012 

Número médio de cirurgias realizadas § 6,4* 3,8 0,031 

Cirurgias submetidas ≥4 9 (64,3) 17 (41,5) 0,215 

Média de idade na primeira cirurgia (dias) § 2,7 8,9 0,692 

Uso de sonda vesical 8 (57,1) 29 (70,7) 0,510 

Tempo de uso de sonda vesical (dias) § 45 372,7 0,283 

Uso de Derivação Ventrículo Peritoneal (DVP) 11 (78,6) 27 (65,9) 0,510 

Antecedentes familiares de atopia 9 (64,3) 23 (56,1) 0,756 

Antecedentes familiares de asma 4 (28,6) 7 (17,1) 0,443 

Antecedentes familiares de rinite 7 (50,0) 20 (48,8) 1,000 

Antecedentes familiares de eczema 1 (7,1) 0 0,255 

Para todas as variáveis foi empregado o Teste Exato de Fisher, exceto para § = Mann 
Whitney   * valor significante 
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Tabela 9: Níveis séricos médios de IgE total e específica (KU/l) para látex e frações 
recombinantes segundo a presença ou não de reação prévia ao látex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabela 10: Pacientes sensibilizados (IgE específica ≥0,70 KU/l) ao látex total, 
frações recombinantes e IgE total (≥200 KU/l) segundo a presença ou não de história 
prévia de reação ao látex.  

 

 

História de reação ao látex IgE 

 Positiva 

N=14 

Negativa 

N=41 

Mann-Whitney 

p 

Látex Total 28,4 * 3,4 <0,001 

rHev b1 11,7 * 0,8 0,001 

rHev b3 5,8 2,8 0,149 

rHev b5 21,2 * 0,3 0,025 

rHev b6.01 3,8 * 0,4 0,016 

rHev b6.02 2,7 * 0,6 0,036 

rHev b8 0,1 0,1 0,775 

rHev b9 0,2 0,1 0,515 

rHev b11 0,5 0,3 0,699 

IgE Total 1008,0 * 375,7 0,042 

* valor significante 

rHev: IgE sérica específica Hevea brasiliensis recombinante 

História de reação ao látex  

IgE sérica Positiva 
N=14 (%) 

Negativa 
N=41 (%) 

 
Fisher 

p 
Látex total 11 (78,6) * 8 (19,5) <0,001 

rHev b1 10 (71,4) * 6 (14,6) <0,001 

rHev b3 6 (42,9) * 5 (12,2) 0,022 

rHev b5 7 (50) * 3 (7,3) 0,001 

rHev b6.01 8 (57,1) * 4 (9,8) <0,001 

rHev b6.02 8 (57,1) * 6 (14,6) 0,003 

rHev b8 1 (7,1) 1 (2,4) 0,448 

rHev b9 3 (21,4) 5 (12,2) 0,405 

rHev b11 3 (21,4) 7 (17,1) 0,703 

Total >200 KU/l 9 (64,3) 16 (39,0) 0,128 

* valor significante 
rHev: IgE sérica específica Hevea brasiliensis recombinante 
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Tabela 11: Valores médios de IgE sérica total e específica para látex e frações 
recombinantes (média KU/l) segundo o número de cirurgias no grupo composto por 
sensibilizados e alérgicos ao látex.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12: Fatores associados ao diagnóstico de alergia ao látex identificados por 
regressão logística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Número de cirurgias IgE sérica 

 <4 ≥4 Mann-Whitney 

p 

Látex Total 5,3 31,9 0,054 

rHev b1 4,0 10,0 0,444 

rHev b3 1,5 11,7 0,156 

rHev b5 0,2 24* 0,044 

rHev b6.01 0,6 4,2* 0,022 

rHev b6.02 0,9 3,5 0,133 

rHev b8 0 0,1 0,625 

rHev b9 0,2 0,3 0,550 

rHev b11 0,4 0,8 0,477 

Total 444,1 1203,8 0,336 

* valor significante 

rHev: IgE sérica específica Hevea brasiliensis recombinante 

 OR IC (95%) P 

Asma atual 5,9 1,4 - 24,5 0,014 

Angioedema 12,0 2,4 – 57,6 0,002 

Atopia 2,4 1,9 – 14,1 0,005 

Quatro ou mais cirurgias 1,4 1,1 – 1,7 0,003 

OR -  odds ratio 

IC (95%) - Intervalo de confiança de 95% 
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DISCUSSÃO 

 

 

As causas dos defeitos do tubo neural (DTN), que levam ao surgimento de 

doenças como a mielomeningocele, ainda são pouco compreendidas. Mas, acredita-

se que seja uma doença multifatorial e com envolvimento de fatores genéticos, 

nutricionais, ambientais ou a combinação destes. Após a observação de que a 

suplementação com ácido fólico em mulheres no período pré-gestacional resultou 

em redução no número de casos de defeito do tubo neural, tem se focado os 

estudos em defeitos genéticos no ciclo do metabolismo da homocisteína (48). Além 

disso, especula-se o envolvimento de polimorfismo gênico e alterações no ciclo 

celular de linfócitos periféricos no desbalanço da resposta imunológica Th1/Th2 

nessa população favorecendo ou induzindo a um quadro de atopia nesses pacientes 

(49). 

 

Pacientes com mielomeningocele reúnem vários fatores de risco conhecidos 

para a sensibilização ao látex. São submetidos precocemente a várias cirurgias com 

manipulação de peritônio, mucosas e meninges e manipulados com produtos 

contendo látex com freqüência (sondas, cateteres e luvas). Além disso, há indícios 

de que a própria mielomeningocele seja um fator de risco para sensibilização ao 

látex (39).  

 

O controle do fator ambiental, exposição ao látex, ainda é o principal 

tratamento para pacientes alérgicos ao látex, além de funcionar como prevenção 

primária nos grupos de risco. A interação entre genética e fatores ambientais, num 

momento específico da vida do paciente, pode determinar quando e como o 

paciente irá desenvolver alergia ao látex. Mas, ainda não é tão claro qual é o peso 

de cada fator como exposição, tempo de exposição e início da exposição, nesse 

processo de sensibilização ao látex (32, 33, 50-52).  

 

Em nosso estudo a frequência de 45% de sensibilizados ao látex, 20% de 

alérgicos ao látex, 14,5% de sensibilização a alimentos e nenhum caso de alergia 

alimentar é concorde com o relatado, apesar da ampla variação na taxa de 

sensibilização ao látex referida (33). Como apontado por Moneret-Vautrin et al., as 
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reações anafiláticas são mais freqüentes na população com mielomeningocele que 

na população geral (8) o que justificaria as medidas preventivas de evitar o látex em 

45% dos pacientes (25/55).  

  

A ausência de casos de alergia alimentar em pacientes com 

mielomeningocele já fora descrito (53). Há muitos estudos que avaliam 

sensibilização e alergia alimentar em trabalhadores da área de saúde com alergia ao 

látex, mas poucos em pacientes com mielomeningocele. Em grande parte porque a 

síndrome látex-fruta é rara na população de pacientes com mielomeningocele, onde 

a sensibilização aos alimentos é comum, mas raros os casos de alergia (27). Nessa 

população as manifestações são leves, como a síndrome de alergia oral. Já, entre 

trabalhadores da área de saúde, os relatos de alergia alimentar são frequentes e 

geralmente as reações são graves. Nesta população não é raro ocorrer anafilaxia 

como a primeira manifestação clínica da síndrome látex-fruta (27). 

 

Essa diferença em relação à síndrome látex-fruta pode estar relacionada aos 

hábitos alimentares e ao perfil de sensibilização, induzida pela via de exposição, a 

que cada população foi exposta conforme relatado por Gaspar et al. A reatividade 

cruzada dos panalérgenos (alérgenos de diferentes origens reconhecidos pelo 

mesmo anticorpo) dos alimentos é muito mais frequênte com as frações de 

sensibilização encontradas no grupo de profissionais da área de saúde (rHev b 2, 5, 

6.02 e 13) do que com as frações encontradas em pacientes com mielomeningocele 

(rHev b1, 3 e 7). A gravidade das manifestações clínicas depende de quais 

panalérgenos estão envolvidos. Na população de profissionais da área de saúde os 

panalérgenos são proteínas PR (pathogenesis-related proteins) ou proteínas de 

defesa, presentes em várias plantas não relacionadas taxonomicamente e 

responsáveis pela proteção contra agressões físicas, químicas e infecções, o que 

justificaria a gravidade das reações nessa população (27, 52, 54, 55).  

 

Batata, mamão e mandioca se destacaram pela frequência na sensibilização 

alimentar dos pacientes em nosso estudo (2/55 – 3,6%). Batata e mamão foram 

alimentos consumidos com frequência de pelo menos uma vez por semana por 

grande parte dos pacientes aqui avaliados. Culturalmente, a mandioca é um produto 

consumido com frequência pelo brasileiro, mas na população do nosso estudo essa 
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predileção gastronômica não se confirmou. Já foi demonstrado que a fração rHev b7 

do látex tem homologia estrutural com a Sol t1 da batata, mas raramente isso 

determina manifestações clínicas pois a proteína é inativada pelo calor, sendo isso 

mais um fator a justificar a ausência de reação clínica à batata em nosso estudo 

(56).  

 

A sensibilização à castanha portuguesa, descrita por vários pesquisadores 

como o alimento com uma das maiores taxas de sensibilização em pacientes com 

alergia ao látex (21), não se confirmou entre os nossos pacientes (1/55 - 1,8%) 

provavelmente pelo seu consumo muito reduzido em nosso meio. Além disso, a 

banana, um dos alimentos também relatados com altas taxas de sensibilização, e 

com alta freqüência de ingestão pela população estudada, não foi responsável pela 

sensibilização em nenhum paciente. 

 

Os hábitos alimentares têm uma influência decisiva no perfil de sensibilização 

alimentar (27) mas acreditamos que o principal fator responsável pelas baixas taxas 

de sensibilização alimentar encontradas nesse estudo seja o fato da população 

estudada ser de pacientes de mielomeningocele e não de trabalhadores da área de 

saúde. Apesar da sensibilização alimentar poder ser resultado de reação cruzada, 

apenas os hábitos dietéticos observados na população estudada não justificariam a 

presença de sensibilização a alimentos pouco consumidos, como mandioca, e a 

ausência  de outros muito consumidos, como a banana. Como a maioria dos relatos 

de sensibilização e alergia alimentar em pacientes com alergia ao látex é na 

população de trabalhadores da área de saúde torna-se difícil as comparações de 

perfil de sensibilização e tipos de reações ocorridas na população de pacientes com 

mielomeningocele. 

 

A maioria dos pacientes (8/11 – 72,7%) que tiveram reação após contato com 

látex apresentaram reação cutânea, conforme o descrito por outros pesquisadores 

(57). Apenas dois pacientes (18,2%) tiveram reação grave que necessitou de 

internação. Apesar disso, nenhuma dessas reações foi durante o ato cirúrgico, o que 

seria de se esperar, pois a freqüência dessas reações são maior no grupo de 

mielomeningocele que nos demais grupos de pacientes alérgicos ao látex, e a 
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anafilaxia intra-operatória secundaria ao látex é a segunda causa de anafilaxia intra-

operatória, só perdendo para as drogas da classe de relaxantes musculares (58).  

 

A média de idade ao primeiro episódio de reação ao látex em nossos 

pacientes foi 44,5 meses (3,7 anos). Há poucos relatos de dados a respeito da idade 

de início dos sintomas de alergia ao látex e ela tem oscilado entre 5 (59) e 12,5 anos 

(60). 

 

Em nosso estudo atopia, o número de cirurgias, o uso de DVP, a presença de 

teste cutâneo positivo para aeroalérgenos ou alimentos e IgE total superior a 200 

kU/l foram significativamente maiores entre os pacientes sensibilizados ao látex. 

Apesar de não ser estatisticamente significante, a idade da primeira cirurgia a que o 

paciente foi submetido foi menor no grupo com IgE específica para látex positiva. 

Esses dados confirmam os fatores de risco descritos por vários autores. O número 

de cirurgias, principalmente no primeiro ano de vida, parece ser o mais importante 

fator de risco para a sensibilização ao látex e esta diretamente relacionada a níveis 

maiores de IgE sérica específica para látex (40, 61-64). A exposição aos alérgenos 

do látex ainda no período neonatal pode alterar o equilíbrio da resposta imunológica 

Th-1/Th-2 desviando-o para Th-2 e favorecendo reações alérgicas (65). Pacientes 

em uso de DVP são considerados de risco para a sensibilização ao látex, mas não 

pela válvula em si, que não contem látex em sua composição, mas provavelmente 

pelo número de cirurgias a mais que ela determina pela necessidade de revisões da 

mesma por mau funcionamento (66).  

 

Após o número de cirurgias no primeiro ano de vida, a atopia tem sido 

apontada por vários estudos como outro fator de risco muito importante à 

sensibilização ao látex. Na maioria desses estudos há referência à atopia pessoal e 

pouco à familiar. No presente estudo observamos não haver diferença 

estatisticamente significante entre alérgicos, sensibilizados e não sensibilizados 

quanto ao relato de atopia familiar, mas sim quanto ao de atopia pessoal, 

principalmente em relação ao diagnóstico de asma atual, rinite atual, rinoconjuntivite 

atual, urticária e angioedema. Isso nos leva a reforçar a presença de atopia pessoal 

como fator de risco para alergia ao látex (53, 64).  

 



 63 

Vários estudos têm apontado os níveis séricos de IgE total em valores médios 

elevados em pacientes sensibilizados ao látex quando comparado a não 

sensibilizados, como aqui observado (6, 40, 66).  

 

À semelhança do relatado por outros autores, não observamos diferenças na 

frequência de sensibilização e desenvolvimento de alergia ao látex tomando-se em 

consideração o sexo (6). 

  

A média de idade dos pacientes nos grupos avaliados mostra-se crescente 

dos não sensibilizados para os alérgicos, o que era de se esperar, pois quanto mais 

tempo de exposição ao látex maior a chance de se desenvolver sensibilização e 

posteriormente alergia ao látex. A literatura aponta a freqüência maior de casos de 

sensibilização ao látex com o passar da idade dos pacientes devido à maior 

exposição sofrida ao longo do tempo, como mais cirurgias submetidas, e não a 

idade em si (6, 40). 

 

A segurança na realização dos testes cutâneos para o diagnóstico de alergia 

ao látex é descrita há tempos e os relatos de reações adversas são raros (67). 

Apesar do risco teórico de reações graves como anafilaxia poderem ocorrer durante 

o procedimento, principalmente em pacientes já sensibilizados ou com história de 

reação grave prévia, a literatura descreve apenas dois casos de anafilaxia durante a 

realização do teste e nenhum caso fatal (68, 69). Geralmente as reações são de 

natureza leve, reversíveis e não fatais. O uso de extratos de látex não padronizados, 

como os preparados artesanalmente com luvas de procedimentos de látex 

mergulhadas em solução salina, no diagnóstico de sensibilização ao látex pelo teste 

cutâneo de leitura imediata não é indicado. Isto decorre da grande variação na 

composição protéica desses extratos pela grande dependência do material usado na 

sua confecção. Além disso, a maioria das reações adversas observadas foram 

relatadas com o uso desses extratos (70). O teste de desencadeamento com látex 

pode ser usado nos casos de dúvida diagnóstica excetuando-se os pacientes com 

relatos de reações graves, que não devem ser desencadeados (71).  

  

A concordância do teste cutâneo com a IgE sérica específica para látex em 

vários estudos é alta. Na presente pesquisa, todos os 25 pacientes, entre alérgicos e 
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sensibilizados, tiveram teste cutâneo e IgE sérica específica para látex 

concordantes. Isso dá credibilidade ao diagnóstico de sensibilização ao látex e 

reforça a possibilidade de uso de qualquer um dos dois testes como meio de se 

identificar a presença de IgE específica para látex. Nenhum dos 55 pacientes 

avaliados apresentou reação adversa quando da realização dos testes cutâneos ao 

empregarmos o extrato de látex, mesmo considerando-se dois pacientes que tinham 

história de reação ao látex com necessidade de internação. Apesar desses 

resultados, a realização dos testes cutâneos de hipersensibilidade imediata em 

pacientes com história de reação grave deve ser realizada por profissional 

qualificado e em ambiente em que haja condições de atendimento de emergência 

(67, 72). 

 

De modo geral, em países desenvolvidos a presença de atopia tem sido 

associada a níveis séricos elevados de IgE total (73). É descrita correlação positiva 

entre atopia e níveis elevados de IgE total em quase todas as doenças alérgicas, 

como asma, rinite, alergia alimentar, dermatites e alergia ao látex. Mas, em locais 

onde a prevalência de parasitoses intestinais é alta, a IgE total não é considerada 

um bom marcador de atopia devido à interferência dos parasitas no estímulo à 

produção de IgE (74). Em nosso estudo não determinamos a prevalência de 

parasitoses intestinais o que nos impede de tecer maiores comentários.  

 

Trabalhadores da área de saúde, geralmente, são sensibilizados pelas 

frações Hev b2, 5, 6.02 e 13 do látex, enquanto que pacientes com espinha bífida 

são sensibilizados pelas frações Hev b1, 3 e 7 (36, 37). Essa diferença no perfil de 

sensibilização dos grupos de risco ainda não está muito bem explicada. No grupo de 

pacientes composto por alérgicos e sensibilizados (n=25), encontramos as frações 

do látex rHev b 1 e 6.02 envolvidas na sensibilização de mais de 50% dos pacientes, 

critério utilizado para definir alérgeno maior, e as frações rHev b 6.01, 3, 5 e 11 

envolvidas em pelo menos 40%, mas menos de 50%, dos pacientes. Se analisarmos 

apenas o grupo de pacientes alérgicos ao látex (n=11), observamos a positividade 

em mais de 50% da população, das frações rHev b1, 6.01, 6.02, 5 e 3. Não 

realizamos a dosagem de IgE sérica específica da fração rHev b7 pois esta não 

estava comercialmente disponível. 
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Como era esperado, a sensibilização à fração rHev b1 foi a mais freqüente, 

com 90,9% de positividade entre os pacientes com mielomeningocele alérgicos ao 

látex (75, 76). O encontro de taxas maiores de positividade das frações rHev b 6.01, 

6.02 e 5 do que a da fração rHev b3 foi uma surpresa, posto que o inverso é o 

relatado (36, 77-79). Além disso, outro fato contraditório aqui observado foi a 

identificação de positividade elevada de sensibilização às frações rHev b6.01 e 6.02 

(72,7%) entre os alérgicos ao látex. Embora sejam frações fortemente relacionadas 

à síndrome látex-fruta, com reações descritas principalmente a abacate, banana e 

castanha (31), não houve relato por nenhum dos pacientes aqui avaliados de reação 

a esses alimentos e a sensibilização a eles foi baixa. Não encontramos explicação 

para essa contradição. O fato de pacientes com mielomeningocele apresentarem 

menos frequentemente a síndrome látex-fruta não justifica o ocorrido, pois se 

acredita que a diferença quanto as manifestações clínicas entre trabalhadores da 

área de saúde e pacientes portadores de mielomeningocele seja resultado da 

diferença no perfil de sensibilização e de exposição de cada grupo. Portanto, se o 

grupo possui uma sensibilização as frações rHev b6.01 e 6.02 em 72,7% dos 

pacientes, era de se esperar que ocorresse algum caso de alergia alimentar da 

síndrome látex-fruta. Portanto, levanta-se o questionamento da importância do perfil 

de sensibilização às frações do látex no aparecimento da síndrome látex-fruta e se 

há outros fatores envolvidos que favoreçam o seu surgimento. 

 

Ao avaliarmos os pacientes do grupo composto por alérgicos e sensibilizados 

ao látex (n=25) segundo o número de procedimentos cirúrgicos aos quais os 

pacientes foram submetidos (quatro ou mais e menos de quatro) observamos que os 

valores médios de IgE total e especifica para látex e suas frações foram maiores no 

grupo com quatro ou mais procedimentos cirúrgicos em todas as variáveis, mas com 

significância estatística apenas para as frações rHev b5 e 6.01. Vários estudos 

relacionam o número de cirurgias maior com nível médio maior para IgE sérica total 

e específica para látex mas não encontramos relatos de relação com as frações (6, 

40, 66). Seriam essas frações, rHev b5 e 6.01, as primeiras a surgirem na população 

de alérgicos ao látex com o crescente número de cirurgias? Ou essa diferença pode 

estar relacionada ao tamanho da amostra não ser grande o suficiente, sendo apenas 

um achado estatístico sem significância clínica?  
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O estudo da correlação entre os resultados obtidos pelo teste cutâneo 

empregando-se extrato de látex padronizado, níveis séricos de IgE total e específica 

para látex e suas frações mostrou associação significante considerando-se os 

pacientes alérgicos ao látex, sobretudo para teste cutâneo, IgE total, látex total e as 

frações rHev b 1, 3, 5, 6.01 e 6.02 (Tabela 4). Além disso, o teste cutâneo e a IgE 

sérica específica para látex e algumas de suas frações (rHev b1, rHev b3, rHev b5, 

rHev b6.01 e rHev b6.02) mostraram uma concordância grande pelo teste de kappa 

(Tabela 7). Esses dados mostram que tais exames guardam concordância boa entre 

si e podem ser empregados como armas diagnósticas de sensibilização ao látex 

e/ou frações. 

 

Em nosso estudo a análise multivariada dos pacientes com o diagnóstico de 

alergia ao látex revelou diagnóstico de asma atual, diagnóstico de angioedema 

prévio, atopia e quatro ou mais cirurgias submetidas como significantes. A literatura 

já apontava atopia, asma e número de cirurgias como fatores de risco (1, 32, 39, 51), 

mas não encontramos referências quanto a presença de história de angioedema. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Nosso estudo em crianças e adolescentes com mielomeningocele submetidos 

a cirurgias documentou serem elevadas as prevalências de sensibilização (45%) e 

de alergia ao látex (20%). Apesar de freqüente a presença de anticorpos IgE 

específicos a alimentos não confirmou a presença da síndrome látex-fruta.  

 

O teste cutâneo com extrato de látex padronizado se mostrou seguro e 

confiável para o diagnóstico de sensibilização ao látex.  

 

A análise comparativa entre os testes cutâneos de hipersensibilidade imediata 

e a determinação de IgE sérica específica ao látex total revelou concordância total 

entre eles.  
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 IgE sérica específica às frações rHev b1, rHev b3, rHev b5, rHev b6.01 e 

rHev b6.02 foram detectadas em mais de 50% das crianças e adolescentes com 

mielomeningocele alérgicos ao látex.  

 

Níveis de concordância boa ou moderada entre os níveis de IgE sérica 

específica ao látex total e às frações rHev b1, rHev b3, rHev b5, rHev b6.01 e rHev 

b6.02 foi observada entre os alérgicos e/ou sensibilizados ao látex. 

 

O número de cirurgias a que os pacientes foram submetidos determinou 

níveis mais elevados de IgE sérica específica, sobretudo de rHev b5 e rHev b6.01, 

 

A história de asma atual, angioedema prévio, atopia e ter sido submetido a 

quatro ou mais cirurgias foram fatores independentes identificados para alergia ao 

látex.  

 

Considerações finais 

 Novos estudos são necessários para responder alguns questionamentos 

ainda sem resposta como: 

  

Quais os fatores, responsáveis pela indução da síndrome látex-fruta na 

população de crianças e adolescentes com mielomeningocele?  

 

Qual o peso de cada fator? 

 

Qual o perfil de sensibilização às frações do látex nessa população é 

importante no aparecimento da síndrome? 

 

Há outros fatores envolvidos na síndrome látex-fruta?  

 

Além disso, nosso estudo encontrou um perfil de sensibilização em pacientes 

com mielomeningocele diferente da literatura. Isso se deve à amostra pequena ou o 

perfil de sensibilização às frações do látex ainda não está totalmente estabelecido 

em pacientes com mielomeningocele? Os pacientes desse estudo possuem algum 

fator de risco não observado ou não descrito que justifica essa diferença? Soma-se 



 68 

a isso o questionamento de quais seriam as frações do látex a serem as primeiras a 

surgirem nos pacientes com mielomeningocele e qual a sua importância. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo 1 – Questionário 

 

DATA:                                                      PACIENTE: 

DATA DE NASCIMENTO:                       RH HSP: 

DIAGNOSTICOS: 

TELEFONES:                                                                          RESPONSÁVEL: 

Questionário – 1 (Sibilância) 

1. Alguma vez na vida seu filho teve sibilos (chiado no peito)? 

  (    ) Sim (    ) Não 

 Se você respondeu não, passe para a questão número 6. 

2. Nos últimos 12 (doze) meses, seu filho teve sibilos (chiado no peito)? 

  (    ) Sim (    ) Não 

3. Nos últimos 12 (doze) meses, quantas crises de sibilos (chiado no peito) seu filho teve? 

  Nenhuma crise             (    )            1 a 3 crises  (    ) 

  4 a 12 crises  (    )      mais de 12 crises (    ) 

4. Nos últimos 12 (doze) meses, com que freqüência seu filho teve seu sono perturbado por chiado no 

peito? 

  (    ) nunca acordou com chiado   (    )  menos de 1 noite por semana 

  (     ) uma ou mais noites por semana 

5. Nos últimos 12(doze) meses, o chiado do seu filho foi tão forte a ponto de impedir que ele/você 

conseguisse dizer mais de 2 palavras entre cada respiração? 

  (    ) Sim (    ) Não 

6. Alguma vez na vida seu filho já teve asma?  

(    ) Sim (    ) Não 

7. Nos últimos 12 (doze) meses, seu filho teve chiado no peito após exercícios físicos?                       

                (    ) Sim (    ) Não 

8. Nos últimos 12 (doze) meses seu filho teve tosse seca à noite, sem estar gripado ou com infecção 

respiratória? 

               (    ) Sim (    ) Não 

Questionário – 2 (Rinite) 

Todas as perguntas são sobre problemas que ocorreram com seu filho quando não estava gripado ou 

resfriado 

1. Alguma vez na vida seu filho teve problemas com espirros ou coriza (corrimento nasal), ou obstrução 

nasal, quando não estava resfriado ou gripado? 
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  (    ) Sim (    ) Não 

 Se a resposta foi não, passe para a questão 6. 

2. Nos últimos 12 (doze) meses, seu filho teve algum problema com espirros, coriza (corrimento nasal) 

ou obstrução nasal, quando não estava gripado ou com resfriado? 

  (    ) Sim (    ) Não 

 Se a resposta foi não, passe para a questão 6. 

3. Nos últimos 12 (doze) meses, esse problema nasal foi acompanhado de lacrimejamento ou coceira 

nos olhos? 

  (    ) Sim (    ) Não 

4. Em qual dos últimos 12 (doze) meses esse problema nasal ocorreu? (Por favor, marque em qual ou 

quais meses isto ocorreu em seu filho) 

   (    ) Janeiro  (    ) Maio  (    ) Setembro 

  (    ) Fevereiro              (    ) Junho  (    ) Outubro 

  (    ) Março  (    ) Julho  (    ) Novembro 

  (    ) Abril  (    ) Agosto  (    ) Dezembro 

5. Nos últimos 12(doze) meses, quantas vezes as atividades diárias de seu filho foram atrapalhadas por 

esse problema nasal? 

  Nada  (    )            Um pouco (    ) 

  Moderado (    )             Muito (    )  

 6. Alguma vez na vida seu filho teve rinite?  

(    ) Sim (    ) Não 

 

Questionário – 3 (Eczema) 

1. Alguma vez na vida seu filho teve manchas com coceira na pele (eczema), que apareciam e 

desapareciam por pelo menos 6 meses? 

  (    ) Sim (    ) Não 

 Se a resposta foi não, passe para a questão 6. 

2. Nos últimos 12 (doze) meses, seu filho teve essas manchas na pele (eczema)? 

  (    ) Sim (    ) Não 

 Se a resposta foi não, passe para a questão 6. 

3. Alguma vez essas manchas com coceira (eczema) afetaram algum dos seguintes locais: dobras dos 

cotovelos, atrás dos joelhos, na frente dos tornozelos, abaixo das nádegas ou em volta do pescoço ou 

olhos?                                                 

            (    ) Sim (    ) Não 

4.  Alguma vez essas manchas com coceira (eczema) desapareceram completamente nos últimos 12 

meses? 

               (    ) Sim (    ) Não 

5. Nos últimos 12 (doze) meses, quantas vezes, aproximadamente, seu filho ficou acordado à noite por 

causa dessa coceira na pele?  

(    ) Nunca nos últimos 12 meses    (    ) Menos de 1 noite por semana  
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(    ) Uma ou mais noites por semana    

6. Alguma vez na vida seu filho teve eczema?        

  (    ) Sim (    ) Não 

 

Questionário – 4 (urticária) 

1. Alguma vez na vida seu filho teve manchas vermelhas e/ou elevadas pelo corpo com coceira, que 

mudavam de lugar e eram passageiras? 

  (    ) Sim (    ) Não 

 Se a resposta foi não, passe para a questão 3 

2. Nos últimos 12 (doze) meses, seu filho teve essas manchas na pele? 

  (    ) Sim (    ) Não 

3. Alguma vez na vida seu filho teve urticária?   

        (    ) Sim (    ) Não     

 

Questionário – 5 (angioedema) 

1. Alguma vez na vida seu filho teve edema (inchaço) em região de olhos, boca, mãos ou genitais? 

           (    ) Sim (    ) Não 

 Se a resposta foi não, passe para a questão 3 

2. Nos últimos 12 (doze) meses, seu filho teve essa reação?                                              

              (    ) Sim (    ) Não 

3. Alguma vez na vida seu filho teve angioedema? 

            (    ) Sim (    ) Não 

 

Questionário – 6 (Látex) 

1. Alguma vez na vida seu filho teve reação após contato com látex (produtos de borracha, como 

bexiga, luvas, cateteres, drenos, máscaras e tubos de anestesia) ? 

  (    ) Sim (    ) Não 

2. Alguma vez na vida seu filho teve reação após contato com alimentos, como frutas (Banana, Kiwi, 

Abacate, Mamão, Abacaxi, Castanhas, Melão, Pêssego, Figo, Tomate) ? 

  (    ) Sim (    ) Não 

 Se as duas respostas foram não, passe para a questão numero 7. 

3. Que tipo de reação ele teve ? (espirros, coceira, obstrução nasal, tosse, chiado no peito, falta de ar, 

lesões na pele, inchaço em olhos e boca) 

_________________________________________________________________ 

 

4. Com que idade ocorreu o primeiro episódio?__________________________(meses) 

 

5. Nos últimos 12 (doze) meses, seu filho teve alguma reação? 

  (    ) Sim (    ) Não 

6.  Alguma vez essa reação necessitou de internação? 
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               (    ) Sim (    ) Não 

7. Quantas cirurgias seu filho sofreram? 

               (    ) Nenhuma    (    ) 1   (    ) 2   (   ) 3   (   ) 4  (   ) ____ 

8. Com que idade seu filho sofreu a primeira cirurgia? ___________ 

9. Uso de sonda (    ) Sim (    ) Não 

10. Tempo de sonda __________ (dias) 

11. Uso de válvula (    ) Sim (    ) Não 

 

Questionário 7 

1. Os pais da criança (ou seus pais) tiveram alguma das seguintes doenças? 

                                                   MÃE PAI 

Asma                                             �   �              

Rinite alérgica                                �   � 

Eczema                                          �   � 

Reação a AINH                              �   �  Qual AINH?_________________________ 

2. Quantas vezes (em média) seu filho consome os alimentos? 

 

                                      Nunca      < 1x/sem               1-2x/sem      3-6x/sem     1x/d 

Banana                          �                  �                           �                    �              � 

Kiwi                                   �                  �                           �                    �              � 

Abacate                             �                  �                           �                    �              � 

Mamão                              �                  �                           �                    �              � 

Castanha portuguesa       �                  �                           �                    �              � 

Tomate                              �                  �                          �                    �              � 

Batata                                �                  �                          �                    �              � 

 

Figo                                   �                  �                           �                    �              � 

Melão                                �                  �                           �                    �              � 

Abacaxi                             �                  �                           �                    �              � 

Pêssego                            �                  �                           �                    �              � 

Manga                               �                  �                           �                    �              � 

Pêra                                   �                  �                          �                    �              � 

Aipo (salsão)                     �                  �                          �                    �              � 

Maça                                 �                  �                          �                    �              � 

Mandioca                           �                  �                          �                    �              � 

Jaca                                   �                  �                          �                    �              � 
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Anexo 2 – Parecer do Comitê de Ética Institucional 
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Anexo 3 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

PREZADOS, PAIS OU RESPONSÁVEL LEGAL 

 

Estamos convidando seu (sua) filho(a) a participar de um importante estudo de prevalência de 

alergia ao látex em pacientes portadores de meningomielocele. A participação consiste em responder 

a um questionário sobre alergia e a realização de testes alérgicos e coleta de sangue. 

O paciente ou responsável inicialmente responderá ao questionário com perguntas sobre 

história de alergia, sintomas sugestivos de reação alérgica ao látex e numero de cirurgias realizadas, 

e a seguir submetido a exame físico geral seguido de realização de exames para esclarecimento 

diagnóstico. 

Para avaliação da alergia será colhido uma amostra de sangue para dosagem de IgE 

específica para látex e suas frações, e a seguir faremos um exame chamado teste cutâneo de leitura 

imediata (prick test), que consiste em uma punctura (“raspagem”) no braço com lanceta descartável 

com extratos de látex, frutas e alérgenos inalatórios, padronizados, com controle positivo e negativo. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto, sendo preservada a identificação do 

paciente, ficando os dados obtidos sob responsabilidade dos autores e com obrigação de torná-los 

público. 

Qualquer dúvida em relação a este estudo entre em contato com Dr Adriano Bueno de Sá - 

Ambulatório de Alergia e Imunologia da EPM fone: 5574-0548 ou qualquer dúvida sobre a ética da 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisas (CEP) - Rua Botucatu, 572 -1° andar 

cj 14, fone 5571-1062, Fax: 5539-7162. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li. Ficaram claros 

para mim quais são os propósitos do estudo, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento. 

 

______________________________  RG ___________ 

Nome do pai, mãe ou representante legal 

 

______________________________ Data ___/___/___ 

Assinatura do pai, mãe ou representante legal 

 

 

 

_____________________________   RG ____________ 

Nome do(a) testemunha 

 

_______________________________  Data ___/___/___ 

Assinatura da testemunha 

 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para participação neste estudo. 

 

 

________________________________   Data ___/___/___ 

Adriano Bueno de Sá - responsável pelo estudo
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