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EDITORIAL

R e v  P o r t  I m u n o a l e r g o l o g i a  2 0 1 9 ;  2 7  ( 1 ) :  7 - 8

A abordagem prática da hipersensibilidade a meios 
de contraste é atualmente um dos grandes de-
safios na área da alergia medicamentosa, sendo 

muitas vezes necessário tomar decisões em curto espaço 
de tempo. Muitos são os atos em que o contraste é fun-
damental, como é o caso da tomografia computorizada 
ou da angiografia coronária, verificando-se um reconhe-
cimento e referenciação crescentes dos doentes com 
reações a meios de contraste, quer reações imediatas 
quer não imediatas.

O não encaminhamento dos doentes a uma consulta 
de Imunoalergologia após uma reação a meios de con-
traste pode colocar em risco a evolução destes doentes: 
no caso de o doente referir reação prévia pode haver 
uma recusa na utilização de meio de contraste em exames 
diagnósticos ou mesmo terapêuticos por receio e, por 
outro lado, a omissão ou não valorização de reação pré-
via pode conduzir a um risco aumentado de nova ocor-
rência tão ou mais grave que a anterior. 

A dificuldade diagnóstica prende-se com a diversida-
de de apresentações clínicas, timing da reação e ao facto 
de não haver um consenso global relativamente à escala-
da diagnóstica e aos planos de pré-medicação (quer sejam 
doentes de risco ou com reação prévia), sendo que atual-
mente cada hospital e/ou serviço tem as suas recomen-
dações próprias. Há assim necessidade de uniformizar 
protocolos de abordagem diagnóstica e terapêutica.

Como atual Coordenadora do Grupo de Interesse de 
Alergia a Fármacos (GIAF), não poderia deixar de con-
gratular os autores destes excelentes trabalhos.

O artigo de revisão efetuado pelo Dr. João Marce-
lino e cols. denota a disparidade na valorização dos 
testes diagnósticos, especialmente dos in vitro, dado 
não serem ainda reconhecidos como meios alternativos, 
sendo mais consensual que a avaliação diagnóstica pas-
se pela realização de testes intradérmicos com as con-
centrações não irritativas já publicadas (testes cutâneos 
em picada raramente positivos). Já em relação à prova 
de provocação, gold-standard no diagnóstico de alergia 
medicamentosa, apesar de não ser ainda uma abordagem 
globalmente aceite, há já vários grupos que defendem 
ser esta a única forma de demonstrar a tolerância clí-
nica ao meio de contraste que afirmamos ser alterna-
tivo e seguro.  

O artigo da Dra. Cristina Lopes e cols. tem como 
objetivo apresentar um protocolo por consenso de 
peritos em várias especialidades que diretamente tra-
tam doentes com reações agudas de hipersensibilidade 
a meios de contraste (Imagiologia, Imunoalergologia e 
Medicina Intensiva). Um dos pontos de realce deste 
artigo é a chamada de atenção para a importância da 
estratificação de risco nestes doentes, a qual vai defi-
nir a estratégia de profilaxia, de acordo com o risco, 
que pode ser baixo, médio ou alto. Outra questão 

Joana Caiado

A prestação de cuidados de saúde  
no horizonte da modernidade
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importante focada neste artigo é a necessidade de re-
gistar o tipo de reação, e acima de tudo o meio de 
contraste utilizado. Aborda ainda um algoritmo de 
tratamento de reações muito organizado, que deverá 
estar sempre presente em todas as salas de imagiolo-
gia e de hemodinâmica. 

Considero este artigo muito útil do ponto de vista 
prático para a uniformização da abordagem inicial das 
reações a meios de contraste.  

Mais uma vez, parabéns aos autores!

Joana Caiado
Assistente Hospitalar Graduada,  

Hospital de Santa Maria, CHULN
Coordenadora do GIAF 

Joana Caiado
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ARTIGO DE REVISÃO

Reações adversas a meios de contraste 
iodados

Adverse reactions to iodinated contrast media

RESUMO

Os meios de contraste radiológico iodados (MCRI) são os meios de contraste mais usados em radiologia e são 
cada vez mais utilizados na prática clínica. A ocorrência de reações adversas a MCRI é muitas vezes desvalorizada, 
podendo colocar o doente em risco numa posterior utilização ou, pelo contrário, sobrevalorizada, condicionando 
restrições desnecessárias. O reconhecimento precoce das reações adversas, assim como a sua fisiopatologia, fatores 
de risco, abordagem diagnóstica e abordagem terapêutica, são essenciais para um correto manejo dos MCRI. Por esta 
razão é importante a divulgação deste tema em Imunoalergologia, pela necessidade de abordar e orientar correta-

mente estes casos.

Palavras -chave: Meios de contraste radiológico iodados, reações adversas, reações imediatas, reações tardias, 
testes cutâneos.

ABSTRACT

Iodinated contrast media (ICM) are the most common contrast agents used in modern radiology and they are becoming 
more commonly used in medical practice. The occurrence of adverse reactions is frequently undervalued, placing the patient at 
risk for further exposure. On the other hand, reactions can be overvalued, conditioning unnecessary restrictions. Early recogni-
tion of adverse reactions, knowledge of their physiopathology, risk factors and therapeutic approach are essential for a correct 
management of ICM. This is why it is important to divulge this knowledge among imunoallergologists, who will need to evalu-
ated and treat these cases.

Key-words: Iodinated contrast media, adverse reactions, immediate reactions, late reactions, skin tests.
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João Marcelino, Sara Carvalho, Fátima Cabral Duarte, Ana Célia Costa, Manuel Pereira Barbosa

INTRODUÇÃO

Desde as últimas décadas do século XX que o 
desenvolvimento de técnicas de investigação e 
diagnóstico tem transformado a prática clínica. 

Uma das grandes alterações foi a introdução de meios 
de contraste radiológico (MCR) na prática médica.

Atualmente, os MCR são dos fármacos mais usados 
na medicina moderna de diagnóstico e, entre eles, 
salientam -se os meios de contraste radiológico iodados 
(MCRI), pela maior frequência de utilização.

O primeiro exame radiológico efetuado com MCRI 
foi uma angiografia em 1920. Durante o século XXI, os 
MCRI evoluíram, de agentes iónicos de elevada osmola-
lidade, para não iónicos de baixa osmolalidade, condicio-
nando uma redução progressiva no número de reações 
adversas desencadeadas por estes agentes. Por um lado, 
a ocorrência das mesmas continua a ser desvalorizada/ 
/subdiagnosticada pelos profissionais de saúde que mani-
pulam estes produtos. Por outro, existem ideias erradas 
disseminadas (como considerar fator de risco a rinite e 
a coexistência de alergia a marisco) que levam a uma 
atitude demasiado preventiva/restritiva na utilização des-
tes produtos, adiando desnecessariamente a realização 
de exames radiológicos importantes.

Com este artigo, os autores alertam para a necessi-
dade da atualização de conhecimentos nesta área, pelo 
que apresentam uma revisão dos vários aspetos subjacen-
tes, nomeadamente a classificação dos MCRI, assim como 
fisiopatologia, fatores de risco, abordagem diagnóstica e 
terapêutica de reações adversas a estes produtos.

CLASSIFICAÇÃO DOS MEIOS DE 
CONTRASTE RADIOLÓGICO IODADO

Todos os MCRI têm em comum o anel de benzeno 
tri -iodado nas posições 2, 4 e 6, diferindo apenas no 
número destes anéis por molécula e nos radicais que cada 
anel apresenta. Os radicais tornam a molécula menos 

tóxica, aumentam a solubilidade do anel de benzeno li-
pofílico e são responsáveis pelas propriedades individuais 
de cada MCRI (Figura 1)1,2,3.

Os MCRI inicialmente sintetizados apresentavam uma 
osmolalidade 5 a 8 vezes superior ao plasma, razão pela 
qual eram designados MCRI de elevada osmolalidade 
(HOCM). Os MCRI mais recentes apresentam uma os-
molalidade muito inferior e mais fisiológica (2 a 3 vezes 
a osmolalidade do plasma) e são designados MCRI de 
baixa osmolalidade (LOCM)1.

É a partir destes dois pontos descritos (estrutura e os-
molaridade) que se faz a classificação dos MCRI (Quadro 1)3.

De um modo geral, todos estes compostos não são rea-
tivos, têm baixa ligação proteica e são excretados, não me-
tabolizados, na urina até 24 horas após a sua administração.

CLASSIFICAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA  
DAS REAÇÕES ADVERSAS AOS MEIOS  
DE CONTRASTE RADIOLÓGICO IODADO

As reações adversas aos MCRI foram descritas pela 
primeira vez em meados da década de 80. Atualmente, 
de acordo com Brockow et al.4, as reações adversas aos 
MCRI classificam -se em três tipos (Figura 2): 1) Reações 
tóxicas: relacionadas com as características moleculares 
do MCRI, que são responsáveis pela quimiotoxicidade, 

Figura 1. Anel de benzeno tri-iodado que constitui a unidade-
-base dos meios de contraste iodados1,2,3.
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osmotoxicidade ou ligação molecular a ativadores mole-
culares. Não são reações de hipersensibilidade, mas uma 
resposta fisiológica ao MCRI dependente da dose e con-

centração4,5; 2) Reações não relacionadas com MCRI: 
ocorrem durante o período de tempo espectável para 
reações adversas a MCRI, mas têm outra causa; 3) Rea-
ções de hipersensibilidade alérgicas e não alérgicas: são 
definidas pela Academia Europeia de Alergia e Imunolo-
gia Clínica (EAACI) como “Conjunto de sintomas e/ou 
sinais objetivos e reprodutíveis, iniciados após exposição 
a um estímulo definido numa dose tolerada por indivíduos 
normais”4,6. Estão incluídas as reações que envolvem o 
sistema imunitário (imunológicas) e as sem mecanismo 
imunológico subjacente (não imunológicas). Estas últimas, 
no passado denominadas reações anafilactoides, “alérgicas-
-like” ou idiossincráticas, são dependentes da dose e da 
concentração, e ocorrem a partir de um determinado 
limiar de fármaco4,5. Relativamente ao timming de ocor-
rência, as reações adversas consideram -se imediatas 
quando ocorrem até 1 hora após a administração do 
MCRI ou tardias, quando ocorrem entre 1 hora e 10 dias 
após a administração do MCRI4.

Além de imediatas ou tardias, as reações podem ser 
classificadas de acordo com a sua gravidade. A gravidade 
das reações imediatas costuma ser classificada segundo 
a escala de Ring e Messmer (Quadro 2)4. Quanto à clas-
sificação das reações tardias, não existe um critério úni-
co para as definir. Uma possível forma de classificação 
usada por alguns autores é a seguinte4: ligeira se não 
houver necessidade de terapêutica; moderada se for ne-
cessário tratamento, mas o doente responde rápida e 
adequadamente ao mesmo; e grave se for necessário in-
ternamento, podendo mesmo conduzir à morte.

A prevalência exata das reações adversas a MCRI é 
desconhecida devido à constante evolução dos MCRI 
usados7, à dificuldade no diagnóstico (uma vez que os 
sintomas podem estar relacionados com patologias mé-
dicas concomitantes e/ou terapêuticas simultâneas) e 
devido à inexistência de um registo obrigatório para a 
declaração destas reações, tornando -as subdiagnosticadas 
e subreportadas3,5,8. Apesar destas dificuldades, sabe -se 
que com a passagem dos HOCM para os LOCM a fre-
quência de efeitos adversos por MCRI diminuiu acentua-
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Figura 2. Classificação das reações adversas a meios de con-
traste iodados4,5

Quadro 1. Classificação dos meios de contraste radiológico 
iodados3

DCI Nome comercial Osmolalidade 
(mOsm/kg de H2O)

Monómoros iónicos tri -iodados de elevada osmolalidade

Amidotrizoato Radioselectan® 2100

Ioxitalamato Telebrix® 1710

Dímeros iónicos hexaiodados de baixa osmolalidade

Ioxaglato Hexabrix® 600

Monómoros não iónicos tri -iodados de baixa 
osmolalidade

Iopamidol Iopamiron® 616

Iohexol Omnipaque® 640

Iomeprol Iomeron® 521

Iopentol Ivepaque® 640

Ioversol Optiray®, Optiject® 630

Iopromida Ultravist® 607

Iobitridol Xenetix® 695

Dímeros não iónicos hexaiodados iso -osmolares

Iodixanol
Iotrolan

Visipaque®

Isovist® 290
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damente5. Talvez um pouco relacionado com esta mu-
dança, as reações tardias são atualmente mais comuns 
do que as imediatas (embora no passado as imediatas 
tenham sido mais reportadas do que as tardias)18.

Na população adulta, as reações adversas imediatas 
ligeiras (sem perigo para vida e sem necessidade de in-
ternamento) ocorrem em 3,8 -12,7% das administrações 
endovenosas de HOCM e 0,7 -3,1% das de LOCM. As 
reações adversas imediatas graves ocorrem em 0,1 -0,4% 
das administrações endovenosas de HOCM e 0,02 -0,04% 
das de LOCM2,4,5,10,11. Na população pediátrica, a fre-
quência de reações imediatas é de 0,18 -0,46% com a ad-
ministração endovenosa de LOCM5. Um dos estudos mais 
relevantes sobre a prevalência de reações imediatas é o 
prospetivo multicêntrico realizado por Katayamana no 
Japão em 1990 (Quadro 3)12.

Relativamente às reações adversas tardias, têm uma 
prevalência ente 0,5 e 23%4,5,7. Apesar de poderem ocor-
rer até ao 7.º dia, ≤4% ocorre nas primeiras 1 -24 horas 
e >50% das reações ocorre nos primeiros três dias7.

Em termos de mortalidade, apesar de as reações ad-
versas a LOCM serem, em geral, menos graves que a 
HOCM, a mortalidade de ambas é semelhante, cerca de 
1/100 000 administrações2,4.

Quanto ao MCRI mais associado a reações adversas, 
o iodixanol é o mais frequentemente referido na litera-
tura. Num grande estudo multicêntrico10 com 220 doen-
tes, o iodixanol surge associado a reações tardias em 
número significativamente superior a outros MCRI, se-
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Quadro 2. Classificação das reações imediatas a meios de contraste radiológico iodados de acordo com Ring e Messmer5.

Grau
Sintomas

Cutâneos Abdómen Respiratório Cardiovascular

I

Prurido
Eritema
Urticária

Angioedema 

II

Prurido
Eritema
Urticária

Angioedema

Náuseas
Dor 

Rinorreia
Rouquidão
Dispneia 

Taquicardia (Δ>20/min)

III

Prurido
Eritema
Urticária

Angioedema

Vómitos
Diarreia

Edema laríngeo
Broncospasmo

Cianose 

Hipotensão (Δ>20/mmHg 
sistólica)
Arritmia
Choque 

IV

Prurido
Eritema
Urticária

Angioedema

Vómitos
Diarreia Paragem respiratória Paragem cardiocirculatória 

Δ – variação.

Quadro 3. Prevalência de reações adversas a meios de con-
traste iodados11

HOCM LOCM

Doentes (n) 169.284 168.363

Número de reações (%) 12,66 3,13

Reações graves (%) 0,22 0,04

Reações muito graves (%) 0,04 0,004

Mortes (%) 0,0006 0,0006
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guido pelo iomeprol. Apesar de este e outros artigos5,11 
referirem o iodixanol como tendo maior probabilidade 
de causar reações tardias, nenhum artigo descreve as 
frequências relativas do uso de cada um dos diferentes 
MCRI. Os resultados referidos podem dever -se, apenas, 
ao facto do iodixanol ser mais usado que outros MCRI.

FISIOPATOLOGIA

O mecanismo fisiopatológico das reações adversas a 
MCRI é diferente consoante se trate de uma reação ime-
diata ou tardia.

No caso das reações imediatas, múltiplos estímulos 
– ocorrendo isolados ou em simultâneo – podem desen-
cadear a reação. Um deles é a osmolaridade. Os primei-
ros MCRI (HOCM) eram hipertónicos. Um fluido hipe-
rosmolar, independentemente da sua composição, causa 
vasodilatação, aumento da permeabilidade capilar, cárdio 
e nefrotoxicidades diretos e desgranulação mastocitária. 
Por induzirem a libertação direta de histamina pelos mas-
tócitos e basófilos, estas reações manifestam -se de forma 
semelhante às reações alérgicas mediadas por IgE13. Este 
mecanismo explica as reações como sensação de calor 
ou dor no local da administração, náuseas, vómitos ou 
mal -estar geral13. O aparecimento dos LOCM, por terem 
menor osmolalidade, permitiu uma redução significativa 
no número destas reações adversas13.

Outro mecanismo fisiopatológico envolvido é a capa-
cidade de a própria molécula do contraste induzir a des-
granulação inespecífica de mastócitos e basófilos. Este 
facto foi demonstrado in vitro por Stellato et al.14 que 
observaram diferentes graus de ativação dos mastócitos 
entre os MCRI testados, não sendo estas diferenças pas-
síveis de explicação unicamente pela sua concentração 
ou osmolalidade12,14.

Outros mecanismos envolvem a ativação, inativação 
ou inibição de mediadores vasoativos5,8. Em resumo, os 
mecanismos envolvidos nas reações imediatas são: 1) 
efeito membranar direto, relacionado com a osmolalida-

de e estrutura química do MCRI3,4,12 -15; 2) mecanismo 
mediado por IgE3,4, evidenciado por testes cutâneos po-
sitivos, identificação de IgE específicas para alguns MCRI 
(Ioxaglato e Ioxitalamato) e a clínica desenvolvida por 
alguns doentes com reações anafiláticas reprodutíveis 
após a reexposição3; 3) ativação do sistema de comple-
mento através da via alternativa formando C3a e C5a16 -18 
ou da via clássica9,19; e 4) ativação do sistema da cinina e 
bradicinina por inibição direta da enzima conversora da 
angiotensina16.

Relativamente às reações de hipersensibilidade tardias, 
estas são mediadas por células T. A ativação dos linfócitos 
T é suportada por várias evidências: 1) existência de tes-
tes epicutâneos e intradérmicos tardios positivos; 2) 
presença de infiltrados de células T na derme dos locais 
com reação positiva aos testes cutâneos; 3) reapareci-
mento da erupção cutânea após prova de provocação; 4) 
capacidade de os MCRI estimularem a proliferação de 
linfócitos T periféricos em doentes com erupções cutâ-
neas induzidas por MCRI12,16,20.

CLÍNICA E FATORES DE RISCO

As manifestações clínicas das reações adversas são 
bastante heterogéneas (Quadro 4). Este facto dificulta a 
capacidade de atribuir como etiologia da reação o MCRI 
administrado e não outra patologia ou fármaco adminis-
trado em concomitância. Este problema é especialmen-
te evidente nas reações tardias, em que o intervalo de 
tempo entre a administração do MCRI e o aparecimen-
to dos sintomas pode ir até 10 dias. Um estudo de 2003 
relatou que 50% das reações adversas tardias não se 
relacionavam verdadeiramente com o MCRI7, o que de-
monstrou a importância do estudo imunoalergológico 
destes doentes na identificação de verdadeiras reações 
imunológicas aos MCRI.

Relativamente às reações imediatas, 70% ocorrem 
nos primeiros 5 minutos após administração do MCRI e 
96% das reações graves ou fatais manifestam -se nos pri-
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meiros 20 minutos21. As reações imediatas são predo-
minantemente mucocutâneas, de gravidade ligeira e 
autolimitadas4,21.

As reações tardias são predominantemente ligeiras 
e os sintomas mais frequentes são cutâneos, principal-
mente exantemas (>50% das reações tardias), prurido, 
cefaleias, náuseas, tonturas, febre e alterações gastroin-
testinais4,7,10.

O principal fator de risco para reação adversa a MCRI 
é a história de uma reação prévia. Doentes com reações 
prévias têm um risco de 21 -60%4 (ou 10 -35% segundo 
outros autores5) de desenvolverem reação numa expo-
sição posterior. Quando reatores prévios a HOCM são 
expostos a um LOCM há uma redução de dez vezes na 
incidência de reações graves4,5. Um estudo multicêntrico 
com 220 doentes mostrou que 62% dos doentes com 
reações imediatas e 49% de doentes com reações tardias 
apresentavam história de reação prévia a MCRI10.

Outros fatores de risco descritos na literatura por 
diversos autores encontram -se descritos no Quadro 5. 
Contudo, nenhuma destas condições é uma contra-
indicação absoluta para a administração de MCRI.

É importante referir que a alergia a marisco e a 
produtos contendo iodo são muitas vezes falsamente 
considerados fatores de risco para reações adversas. 
Estes mitos tiveram origem nos anos 1970 em trabalhos 
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Quadro 4. Manifestações clínicas das reações imediatas e 
tardias a meios de contraste radiológico iodados5.

Reações imediatas Reações tardias

Prurido e urticária 
(ocorrem em 70% doentes 
com reações imediatas)

Exantema cutâneo 
(ocorrem em 50% doentes 
com reações tardias)

Angioedema Prurido e urticária

Eritema Angioedema

Náuseas Eritema multiforme minor 

Diarreia Eritema fixo

Dor abdominal Síndrome Stevens-Johnson

Rinite Necrólise epidérmica tóxica

Rouquidão Vasculite cutânea

Tosse
SDRIFE (Symmetrical drug 
related intertriginous and 
flexural exanthema)

Dispneia / broncospasmo / 
edema laríngeo

DRESS (Drug Reaction with 
Eosinophilia and Systemic 
Symptoms)

Hipotensão / taquicardia / 
arritmia Sintomas gastrointestinais 

Choque cardiovascular Outras manifestações

Paragem cardiorrespiratória

Quadro 5. Fatores de risco para reações adversas a MCRI

Fatores dependentes do doente Género feminino7,5,8,33; crianças1; >60 anos1

Fatores dependentes do MCR Uso >20mg de iodo no total1; taxa de administração do MCR mais rápida1; uso de via 
arterial em comparação com endovenosa1

Patologias concomitantes

Desidratação1; doença células falciformes1,4; creatinina sérica >2mg/dL7,5; 
feocromocitoma4; doença cardíaca7,5; tirotoxicose4; asma7,5; doença autoimune7,5; 
disproteinamia4; urticária crónica7,8,5; doença hepática7; infeção viral7,5; mastocitose7,5; 
diabetes mellitus7; mieloma1; policitemia1

Fármacos concomitantes Betabloqueantes1,7,5,33*; anti -inflamatório não esteroide1; biguanidas1; hidralazina33#; 
interleucina -21,7,5&

* – Inclui preparações oftálmicas. Há aumento de 3 vezes no risco de desenvolvimento de reações adversas comparativamente 
com controlos. Estes doentes são também mais refractários à terapêutica convencional e casos de anafilaxia em doentes a 
tomar beta -bloqueantes têm um risco de hospitalização nove vezes superior.
# – Aumenta o risco de desenvolvimento de quadros vasculite -like
& – Fortemente documentado, aumentando a frequência de reações adversas tardias duas a quatro vezes
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de Witten et al. (1973)22 e Shehadi et al. (1975)6, mas têm 
vindo a ser desmistificados, quer em estudos multicên-
tricos europeus10, quer em estudos nacionais23,24.

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

A informação mais crucial para o diagnóstico é uma 
boa história clínica e a classificação da reação em imedia-
ta ou tardia. É a partir destes dados que se decidem os 
meios complementares de diagnóstico a usar para con-
firmar ou excluir o diagnóstico.

Os exames disponíveis para as reações imediatas e 
tardias são descritos seguidamente e estão divididos con-
soante são usados no momento da reação adversa ou 
após a mesma.

Relativamente às reações imediatas, no momento da 
reação pode avaliar -se a triptase e histamina séricas. Es-
tas estão elevadas em alguns doentes com reações ime-
diatas graves ou fatais. O pico da elevação da histamina 
ocorre entre os 5 a 10 minutos após o início dos sintomas 
e retorna ao valor basal em <1 hora. O pico da elevação 
da triptase ocorre 1 a 2 horas após o início dos sintomas4. 
Alguns autores sugerem que o momento ideal para a 
colheita da histamina varia consoante a gravidade da rea-
ção observada: entre 5 a 15 min após o início da reação 
grau I; entre 15 a 30 min após o início da reação grau II; 
entre 30 min a 2 horas após o início da reação grau III ou 
IV. No caso da triptase sugerem: entre 15 a 60 min após 
o início da reação se grau I ou II; entre 30 min a 2 horas 
após o início da reação se grau III ou IV3.

Após a resolução da reação, podem realizar -se:

–  Testes cutâneos: são o meio complementar de 
diagnóstico mais importante, embora a verdadeira 
sensibilidade e especificidade ainda esteja por de-
terminar. Vários estudos internacionais e nacionais 
referem diferentes sensibilidades e especificidades. 
É encorajador o facto de dois grupos apresentarem 
testes cutâneos intradérmicos (TID) negativos em 

controlos saudáveis com MCRI com uma concen-
tração de (1/100), bem como o facto de os estudos 
mostrarem uma baixa reatividade cruzada entre 
MCRI4,21. Os testes cutâneos por picada (TCP) são 
realizados com o MCRI puro e os TID são realizados 
com o MCRI em diluições de 1/1000 até 1/104. Quan-
to ao melhor momento para se realizarem os testes, 
pensa -se que será ente os 2 e os 6 meses após a 
reação. Um estudo mostrou uma frequência de tes-
tes positivos de 14/28 (50%) quando realizados 2 a 
6 meses após a reação e apenas 17/92 (18%) quando 
realizados antes dos 2 meses ou após os 6 meses 
(p=0,0003)10. Em geral, os TCP raramente são po-
sitivos e os TID têm maior probabilidade de serem 
positivos quanto mais grave for a reação10,23,25 -28. 
Estes testes só devem ser usados se tiver ocorrido 
uma reação prévia. Está demonstrado que o uso de 
TCP ou TID como forma de pré -avaliação em doen-
tes sem história de reações adversas não é útil para 
prever reações adversas25;

–  IgE específica sérica: não existem testes comer-
cialmente disponíveis, mas três grupos reportaram 
já anticorpos IgE específicos contra ioxaglato. No 
entanto, as frequências de positividade variam entre 
2 e 47%4,25,29;

–  Teste de ativação dos basófilos: está descrito 
que a libertação de histamina é significativamente 
superior em indivíduos com reações prévias a MCRI 
comparativamente a doentes expostos a MCRI e 
sem reação, ou a voluntários saudáveis. Sabe -se 
também que os leucócitos de indivíduos atópicos 
libertam uma maior quantidade de histamina após 
exposição a MCRI do que os leucócitos de indivíduos 
não atópicos. No entanto, a validade do teste per-
manece por demonstrar4;

–  Prova de provocação: é o gold standard no diag-
nóstico em alergologia. No entanto, pelos riscos 
que envolve não é uma metodologia aconselhada 
por rotina, em particular pela existência de MCRI 
alternativos. Yocum et al.30 propuseram um pro-
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tocolo de prova de provocação com MCRI, no qual 
0,1 mL de MCRI é administrado por via endove-
nosa em intervalos de 15 minutos, começando com 
uma diluição de 1/10 000 e subindo em diluições 
de 10x até à administração de 1 a 5 mL do MCRI 
puro antes do exame. Com este protocolo, reações 
positivas ligeiras a moderadas foram observadas 
em 22% dos doentes com antecedentes de reação 
prévia. Apesar de este procedimento parecer ser 
eficaz na escolha do MCRI em doentes de alto 
risco, é de difícil prática por consumir muito tem-
po e recursos4.

Relativamente às reações tardias, no momento da 
reação pode realizar -se uma avaliação laboratorial geral. 
Apesar de a maioria das reações serem cutâneas, outros 
órgãos podem também estar envolvidos. Deve ser reali-
zada uma avaliação da função renal e hepática e hemo-
grama com contagem diferencial de leucócitos, embora 
não existam dados sobre a frequência de alterações la-
boratoriais4. Pode também realizar -se uma biópsia cutâ-
nea, podendo a histologia ajudar na avaliação e confirma-
ção da reação alérgica4.

Após a resolução da reação, podem realizar -se: 

–  Testes cutâneos indradérmicos e epicutâneos: 
os testes epicutâneos (Epi) positivos com MCRI puro 
estão descritos e, apesar de parecerem específicos 
(um estudo com 30 controlos foi negativo em todos), 
não há dados certos quanto à sua sensibilidade, des-
crita entre 28 e 50%4,10,25. A leitura tardia dos TID 
(às 48 e 96 horas) é também usada e, segundo alguns 
autores, é mais sensível que os Epi5. Epi com MCRI 
puro no dorso e TID com leituras às 48 e 96 horas 
quando usados em conjunto aumentam a sensibili-
dade4,10. Estes devem ainda ser lidos após uma se-
mana se previamente negativos4. Quanto ao melhor 
momento para realizar os testes, um estudo de-
monstrou que 29/62 (47%) foram positivos quando 
realizados nos primeiros 6 meses após a reação, 

comparando com apenas 8/36 (26%) realizados após 
os 6 meses (p=0,02);

–  Teste de proliferação/ativação linfocitária: 
não se encontra suficientemente validado, apesar 
de alguns trabalhos demonstrarem proliferação de 
linfócitos em contacto com MCRI4;

–  Prova de provocação: existem já três estudos 
descrevendo este procedimento. Em todos os 
casos houve reprodução da reação inicial (exan-
tema maculopapular) com a administração do 
MCRI não diluído, ainda que em quantidades con-
sideravelmente menores do que as usadas no 
exame em que se desenvolveu a reação (1 a 5 mL 
vs 100 a 200mL). No entanto, pelos riscos que 
envolve, permanece ainda uma ferramenta de in-
vestigação e não uma metodologia aconselhada 
por rotina4. Além deste facto, em reações de 
maior gravidade com risco para a vida ou sequelas 
permanentes (síndrome de Stevens -Johnson, ne-
crólise epidérmica tóxica, DRESS ou pustulose 
exantematosa generalizada aguda) a sua realização 
está contraindicada.

ABORDAGEM TERAPÊUTICA

No tratamento das reações aos MCRI, os fármacos 
e as doses a serem utilizadas não são consensuais. O 
Quadro 6 mostra as recomendações do American College 
of Radiology5. Salienta -se que reações cutâneas mais ligei-
ras e sem queixas por parte do doente podem não ne-
cessitar de terapêutica dirigida, tendo resolução espon-
tânea sem quaisquer intercorrências.

Quanto à profilaxia que se pode realizar, consideran-
do os diferentes mecanismos fisiopatológicos que impli-
cam abordagens diferentes, não existe um tratamento 
único que previna o aparecimento de qualquer reação. 
Tal não significa que o tratamento profilático não seja 
importante; em especial em doentes com reações prévias 
a MCRI ou em doentes com fatores de risco, nos quais 
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a probabilidade de reação adversa diminui significativa-
mente com uso de terapêutica profilática8.

Na literatura existem várias recomendações de or-
ganizações profissionais e de grupos de estudo referindo 
diferentes regimes profiláticos. Os problemas de unifor-
mização devem -se à inexistência de estudos randomiza-
dos controlados por placebo, às questões éticas relacio-
nadas com a criação destes estudos e à constante 
evolução e modificação dos MCRI usados na prática clí-
nica1,4,5,8,29. Contudo, todas as recomendações têm o 
primeiro passo em comum: identificação do MCRI cau-
sador da reação e a escolha de um MCRI alternativo. 
Della -Torre et al.29 sugeriu um algoritmo para a seleção 

de um MCRI baseada na história e resultados de testes 
cutâneos (TCP, ID e Epi).

Quanto à terapêutica profilática a realizar, o estudo 
mais relevante é o de Tramèr et al., que fez uma pesqui-
sa sistemática de estudos randomizados de esquemas de 
profilaxia antes de exames com MCRI e os seus resul-
tados. Os estudos analisavam anti -histamínicos anti -H1 
(hidroxizina, clemastina, clorfeniramina, dimenidrato), 
corticoides (betametasona, dexametasona, metilpred-
nisolona e prednisolona) e combinação de anti-
-histamínicos anti -H1 e H2 (clemastina + cimetidina). 
Nenhum estudo testou a combinação de corticoides com 
anti -histamínicos31. De uma forma global, os resultados 

REAÇÕES ADVERSAS A MEIOS DE CONTRASTE IODADOS / ARTIGO DE REVISÃO

Quadro 6. Tratamento agudo das reações a meios de contrate radiológico iodados, adaptado aos fármacos existentes em Portugal4.

Manifestação Tratamento

Urticária Clemastina 0,025mg/kg/dose (máx 2mg) EV

Broncospasmo

Preservar acesso EV
Monitorizar sinais vitais
Oxigénio por máscara 6 -10L/min
Salbutamol 4 puffs (100cmg/puff)
Ponderar adrenalina IM ou IV*

Edema laríngeo

Preservar acesso EV
Monitorizar sinais vitais
Oxigénio por máscara 6 -10L/min
Adrenalina IM ou EV*

Hipotensão

Preservar acesso EV
Monitorizar sinais vitais
Oxigénio por máscara 6 -10L/min
Elevanção dos membros inferiores
Soro fisiológico EV 10 -20 mL/kg até 1L

Taquicardia (reação de hipersensibilidade) 
associada à hipotensão Adrenalina IM ou EV*

Bradicardia (reação vasovagal) associada 
à hipotensão

Atropina EV 0,2 mL/kg de solução 0,1 mg/mL (0,02 mg / kg).
Dose única mínima: 0,1 mg. Dose única máxima: 0,6 – 1 mg. Dose máxima 
total: 1 mg para crianças, 2 mg para adolescentes e adultos.
Administração concomitante de soro fisiológico EV.

Prevenção de reações “rebound”
Hidrocortisona EV 5 mg/kg (máx 200mg)
ou
Metilprednisolona EV 1 mg/kg (máx 40 mg)

* Adrenalina IM (intramuscular) 0,01 mL/kg de solução 1:1.000 (0,01 mg/kg), até máx 0,50 mL (0,50 mg), que pode ser repetida 
cada 5 -15 minutos; adrenalina EV 0,1 mL/kg de solução 1:10.000 (0,01 mg/kg); administrada lentamente com soro fisiológico;  
dose máxima 0,15 mg (1,5 mL) para ≤ 30 kg e 0,50 mg (5,0 mL) se > 50 kg.
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parecem animadores, demonstrando que: 1) os anti-
-histamínicos e os corticoides diminuem o risco de de-
senvolvimento de sintomas cutâneos e também respira-
tórios; 2) a combinação clemastina + cimetidina 
demonstrou diminuição estatisticamente significativa da 
prevenção de angioedema; 3) os corticoides diminuem o 
risco de uma reação com risco de vida (hipotensão), mas 
precisam de ser medicados cerca de 100 a 150 doentes 
desta forma para prevenir esta reação em 1 doente.

Considerando o efeito protetor no desenvolvimento 
de sintomas cutâneos, respiratórios e cardiovasculares, 
os autores consideram que os corticoides e anti-
-histamínicos devem ser usados sempre que o doente 
apresente fatores de risco (nomeadamente história de 
reação prévia a MCRI), no sentido de tentar prevenir uma 
reação adversa. Neste sentido, o Serviço de Imunoaler-
gologia do Hospital de Santa Maria desenvolveu e aplica 
os seguintes protocolos em doentes com facto de risco 
para reações adversas a MCRI que vão realizar novo exa-
me com MCRI:

–  Se o doente apresenta apenas fatores de risco para 
reação adversa (asma brônquica, cardiopatia isqué-
mica, diabetes mellitus, insuficiência renal crónica, 
mieloma, policitemia, drepanocitose ou terapêutica 
com AINES, betabloqueantes, IL -2 ou biguanidas), 
mas sem história de reação prévia a MCRI, deve 
realizar metilprednisolona 40mg EV 2 horas antes 
do exame e metilprednisolona 32mg PO (ou pred-
nisolona 40mg PO) 12 horas antes do exame;

–  Se o doente apresenta história de reação prévia a 
MCRI, independentemente de ter ou não outros 
fatores de risco, deve realizar 13 e 7 horas antes do 
exame 50mg de prednisolona e 10mg de loratadina 
10mg; 1 hora antes do exame hidrocortisona 200 
mg EV, clemastina 2mg diluída em 100mL de soro 
fisiológico EV e ranitidina 50mg EV.

A escolha de MCRI alternativo baseia -se nos resulta-
dos dos testes cutâneos intradérmicos e epicutâneos ou, 

caso a investigação ainda não esteja completa, adaptando 
o algoritmo de Della -Torre et al29.

No contexto da profilaxia é ainda importante referir 
as reações breakthrough. Estas reações foram identifica-
das pela primeira vez em 1949, desenvolvem -se apesar 
da pré -medicação dos doentes com anti -histamínicos 
e/ou corticoides e podem ocorrer quer em doentes que 
fazem pré -medicação por apresentarem fatores de risco, 
quer em doentes que fazem pré -medicação pelo princi-
pal fator de risco – a história de reação prévia3,4,31. Quan-
do ocorrem, as reações breakthrough tendem a ser simi-
lares às iniciais em 85% dos casos e graves ou com risco 
de vida em 24% dos casos31. Globalmente, a taxa destas 
reações após a administração prévia de corticoide é es-
timada em 10%21.

Em alguns casos, apesar de pré -medicação e da ten-
tativa de escolha de um MCRI alternativo, pode ser im-
prescindível a realização de um exame com um meio de 
contraste ao qual o doente já fez reações. Nestes casos, 
pode -se optar pela dessensibilização. Esta não é uma prá-
tica comum e poucos dados existem sobre tentativas de 
dessensibilização.

Em 2014, Gandhi et al. elaborou um protocolo de 
dessensibilização ao iodixanol com bons resultados, numa 
doente com história de reações adversas e com necessi-
dade de uma coronariografia urgente32.

CONCLUSÕES

As reações adversas a MCRI são cada vez mais fre-
quentes, seja porque estes fármacos se tornam mais usa-
dos na prática clínica ou porque há mais casos identifica-
dos/reportados. No entanto, a constante evolução dos 
MCRI e a existência de comorbilidades e fármacos admi-
nistrados concomitantemente muitas vezes dificulta a 
correta interpretação destas reações.

Os pontos mais importantes na avaliação destas rea-
ções são a identificação do MCRI responsável e a reali-
zação de uma boa história clínica, de forma a orientar a 
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ação do imunoalergologista. A sua atuação deverá ter 
como foco principal a confirmação de que se tratou de 
uma reação adversa (seja imunológica ou não) ao fárma-
co, evitando a restrição excessiva do uso dos MCRI. Após 
identificação do agente causal, é importante fazer a evic-
ção do MCRI responsável, escolher um MCRI (LOCM) 
alternativo mediante o resultado de testes cutâneos (TCP, 
TID, Epi) e administrar pré -medicação com corticoides 
e anti -histamínicos como profilaxia de uma eventual rea-
ção em doentes com reação prévia ou com outros fato-
res de risco para o desenvolvimento de reações adversas.

Contacto:
João Marcelino
E-mail: JLAM_1987@sapo.pt
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ARTIGO ORIGINAL

Testes intradérmicos e imunodots 
podem ser úteis no diagnóstico  
de alergia canina à carne

Intradermal testing and immunodot may be useful in diagnosing 
dog allergy to meat

RESUMO

Fundamentos: O diagnóstico de alergia alimentar em cães é geralmente realizado com recurso a dietas de ex-
clusão e provas de provocação. Objetivos: Contribuir para a avaliação do valor diagnóstico de testes intradérmicos 
(TID) e de imunodots na alergia canina à carne. Métodos: Onze cães suspeitos de alergia alimentar seguidos em 
consulta externa de alergia foram submetidos a TID para os ácaros do pó e de armazenamento mais comuns, pólenes 
de gramíneas, carne de vaca, de porco, de borrego e de frango. A IgE específica foi determinada comercialmente para 
ácaros e pólenes e avaliada por imunodots para diferentes carnes. Resultados: A IgE específica média, em unidades 
de absorção ELISA (UAE) foi especialmente elevada para Dermatophagoides farinae (1665), Acarus siro (2063) e Tyropha-
gus putrescentiae (1644). Os TID revelaram -se especialmente positivos para Dermatophagoides farinae (5 doentes), 
Dermatophagoides pteronyssinus (6), carne de vaca (10), de frango (6) e de porco e de borrego (5). Os immunodots 
revelaram -se positivos em todos os doentes para carne de vaca, de porco e de borrego e em 8 para frango. Observou-
-se uma correlação positiva entre os TID e os imunodots para carne de vaca e frango. Conclusões: A exclusão da 
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carne de vaca, de porco, de borrego ou de frango da dieta dos cães com TID respetivamente positivos resultou em 
sensível melhora clínica. Os testes baseados nas IgE específicas revelaram -se ferramentas rápidas de diagnóstico ra-
zoavelmente preditivo na alergia à carne. Serão necessários estudos moleculares para esclarecer possíveis reações 
cruzadas e avaliação da imunidade celular para identificar alergia alimentar não mediada por IgE.

Palavras -chave: Cão, alergia alimentar, carne, sensibilização.

ABSTRACT

Background: Food allergy diagnosis in dogs usually runs through exclusion diets with provocation tests. Aims: To evaluate 
the diagnostic value of Intradermal Tests (IDT) and Immunodots in dogs with allergy to meat. Methods: From an allergy out-
patient consultation 11 dogs suspected of food allergy were subjected to intradermal testing (IDT) for the most common dust 
and storage mites, grass pollens, beef, pork, lamb and chicken. Specific IgEs were commercially assessed for mites and pollens, 
and in immunodots to beef, pork, lamb and chicken. Results: Mean sIgE in ELISA -Absorbance -Units (EAU) was especially high 
to Dermatophagoides farinae (1665) Acarus siro (2063) and Tyrophagus putrescentiae (1644). IDT revealed positivity 
mostly for D. farinae (5 patients), D. pteronyssinus (6), beef (10), chicken (6) and pork and lamb (5). Immunodots revealed 
positive in all patients to beef, pork and lamb, and in 8 to chicken. Positive correlation was found between IDT and immunodot 
to beef and chicken. Conclusions: Avoidance of beef, pork, lamb or chicken in IDT positive dogs revealed clinical improvement. 
sIgE -based tests revealed quick reasonably predictive diagnosis tools in meat allergy. Molecular studies will be needed to clarify 
possible cross -reactions and assessment of cell immunity to identify non -IgE -mediated food allergy.

Key -words: Dog, food allergy, meat, sensitization.

INTRODUÇÃO

A dermatite de contato1,2 e a dermatite alérgica 
alimentar3,4 caracterizam -se por uma condição 
cutânea inflamatória, mais ou menos localiza-

da, apresentando -se o prurido, tal como na alergia às 
pulgas e à Malassezia, como a principal queixa de base5. 
No entanto, em relação à alergia alimentar, estima -se 
que cerca de 10 -15% apresentará sinais digestivos6. O 
diagnóstico atual de dermatite atópica canina baseia -se 
na história clínica e na exclusão de outras causas de 
dermatite, como infeções parasitárias ou bacterianas, 
bem como intolerância alimentar1,5. A identificação da 
reatividade cutânea mediada por IgE, através de TID, e 

a determinação sorológica de IgE alergénio -específicas 
visam um diagnóstico mais específico, particularmente 
quando se objetiva a imunoterapia específica para o 
tratamento7,8. As reações cutâneas adversas a alimentos 
constituem as manifestações predominantes em cães 
com alergia alimentar, sendo a carne de vaca, os produ-
tos lácteos, o frango e o trigo os alimentos mais fre-
quentemente implicados9. Como nos seres humanos, os 
testes cutâneos e sorológicos, por si mesmos, não apre-
sentam suficiente fiabilidade no diagnóstico de alergia 
alimentar5. O recurso a dietas de eliminação ou a dietas 
hipoalergénicas comerciais tem constituído a metodo-
logia proposta para o diagnóstico de alergia alimen-
tar10,11. Um subsequente passo diagnóstico é muitas 
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vezes necessário e inclui provas de provocação alimen-
tar com alimentos individuais, para identificar o(s) 
alimento(s) especificamente envolvido(s)9. Encontram-
-se atualmente disponíveis no mercado opções analíti-
cas com vista à identificação de alergia alimentar canina, 
quer baseadas no Western Blot, como o Cyno -DIAL® 
(Galileo Diagnostics, França), quer no ELISA, como o 
Teste Screening Alimentar e o Painel de Alergénios Ali-
mentares (LETI Animal Health, Espanha). Porém, o re-
curso a essa opção como método diagnóstico único, 
mesmo para a metodologia baseada no Western Blot, 
considerada mais sensível e específica, não está reco-
mendado para o diagnóstico de alergia alimentar no cão, 
face à insuficiente sensibilidade e especificidade11,12. No 
entanto, alguns estudos haviam já revelado resultados 
controversos. Investigação laboratorial levada a cabo 
por Puigdemont et al. (2006)13 revelou concordância 
com as manifestações clínicas, enquanto Kunkle e Hor-
ner (1992)14 haviam observado resposta positiva a aler-
génios alimentares em cães apenas com alergia ambien-
tal. Ausência de reatividade celular a antigénios 
alimentares foi também verificada em cães com reativi-
dade alérgica alimentar15.

Em face da frequente suspeita de alergia alimentar e 
dado o insuficiente valor diagnóstico individual dos mé-
todos laboratoriais estudados e a positividade dos TID 
para algumas carnes, em associação com a melhoria clí-
nica após a sua exclusão da dieta, pretendeu -se, neste 
estudo, avaliar a relevância da abordagem diagnóstica 
combinada: i) história clínica; ii) TID; iii) IgE específica e 
iv) provas dietéticas de exclusão e provocação no diag-
nóstico de alergia alimentar, de forma mais rápida e com 
razoável fiabilidade.

MATERIAL E MÉTODOS

Seleção dos doentes
De 85 cães atendidos nas consultas externas de der-

matologia e alergologia do Hospital Veterinário da Uni-

versidade de Évora (Portugal) e do Hospital Veterinário 
Universitário Rof Codina (Lugo, Espanha), 11 (5 do sexo 
masculino e 6 do sexo feminino) foram selecionados 
pela história clínica e TID, por suspeita de alergia ali-
mentar. Consideraram -se suspeitos de alergia alimentar 
os doentes que, mesmo não apresentando manifestações 
digestivas, apresentavam dermatite alérgica sem agra-
vamento estacional e TID positivos para alimentos. To-
dos os selecionados apresentavam dermatite prurigino-
sa e, pelo menos, seis dos critérios de Favrot para 
dermatite atópica16, sem queixas de natureza digestiva. 
Os TID foram realizados com extratos comerciais, in-
cluindo controlo positivo (solução de histamina) e ne-
gativo (solvente dos extratos) (Bial Aristegui, Bilbao, 
Espanha) de acordo com os procedimentos diagnósticos 
internacionalmente aceites para, pelo menos, Dermato-
phagoides farinae (Der f), Dermatophagoides pteronyssinus 
(Der p), Acarus siro (Aca s), Tyrophagus putrescentiae (Tyr 
p), Lepidoglyphus destructor (Lep d), Dactylis glomerata 
(Dac g), Phleum pratense (Phl p), carne de vaca, de por-
co, de borrego e de frango.

Determinação das IgE específicas
A IgE específica para um painel dos ácaros e pólenes 

mais comuns foi determinada de acordo com Lee et al. 
(2009)17 em laboratório comercial (Leti -Univet, Barce-
lona,   Espanha). A avaliação das IgE específicas para car-
ne de vaca, de porco, de borrego e de frango foi reali-
zada em imunodot blots como segue: i) músculo fresco 
de cada uma das espécies, refrigerado, cortado em 
pedaços muito finos (<3 mm) e submetido a extração 
proteica sob agitação orbital suave, a 1:3, em tampão 
fosfato salino pH 7,4, durante 30 min a +4 oC; ii) o 
sobrenadante foi obtido por centrifugação a 3000 g 
durante 20 min a +4 oC; iii) a concentração proteica do 
extrato foi medida segundo o método de Warburg e 
Christian18 em espectrofotómetro (Beckman DU530 
UV -VIS, Beckman Coulter, Brea, EUA) e repartido em 
aliquotas conservadas a  -20 oC; iv) as tiras de nitroce-
lulose (NC) de 4 mm de largura foram preparadas 

TESTES INTRADÉRMICOS E IMUNODOTS PODEM SER ÚTEIS NO DIAGNÓSTICO  
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pingando por ponto (dot) 2 μL de solução de extrato 
de cada carne a 500 μg/mL; v) as tiras de NC foram 
bloqueadas 2×0,5 h em tampão de bloqueio (1% leite 
em pó desnatado – 0,1% Tween -20, em tampão Tris 
salino pH 7,4) à temperatura ambiente; vi) as tiras foram 
incubadas durante 2 h com soros individuais a 1:10 em 
tampão de bloqueio, seguido de lavagens de 4x5 min 
com solução de lavagem (0,9% NaCl – 0,1% Tween -20); 
vii) foi realizada incubação durante 2 h com anticorpo 
monoclonal marcado com biotina a 1:1000 em tampão 
de bloqueio (AbDSerotec, Kidlington, Reino Unido), 
seguido de lavagem 4x5 min e 1 h de incubação com 
ExtrAvidin -fosfatase alcalina (Sigma -Aldrich) a 1:5000; 
viii) as tiras de NC foram submetidas a um ciclo adicio-
nal de lavagem de 4x5 min e a visualização da marcação 
IgE específica foi realizada por reação cromogénica com 
nitroazul de tetrazólio/5 -bromo -4 -cloro -3 -indolil fos-
fato (Sigma -Aldrich) em tampão substrato. Os contro-
los de imunodot foram realizados sem soro e sem soro 
e sem anti -IgE canina.

RESULTADOS

Os TID e a intensidade dos imunodots foram classifi-
cados de 1 a 4 e lidos, respetivamente, aos 15 min após 
a administração e aos 30 min de revelação, por três ob-
servadores separados, e os resultados positivos podem 
observar -se no Quadro 1. A representação dos 5 graus dos 
TID é exemplificada na Figura 1. A IgE específica média, 
em UAE, foi de 1665 (Der f), 297 (Der p), 2063 (Aca s), 
1644 (Tyr p), 105 (Lep d), 547 (Dac g) e 601 (Phl p), con-
siderando um cut -off de 150 UAE. Os TID observaram -se 
positivos em 5 doentes (Der f), 6 (Der p), 4 (Aca s), 1 
(Tyr p), 3 (Lep d), 4 (Dac g), 3 (Phl p), 10 (carne de vaca), 
5 (porco), 5 (borrego) e 6 (frango). Os imunodots IgE 
específicos revelaram -se positivos para todos os doentes, 
relativamente às carnes de vaca, porco e borrego, e, em 
8 deles, para frango (Figura 2). Foi possível uma semi-
quantificação dos resultados dos imunodots, tendo -se 
observado uma forte correlação positiva entre IgE espe-
cífica e TID para Der p (r = 0,881; p = 0,048), TID e 

Luís Lourenço Martins, Isabela Esteves de Campos, Célia Miguel Antunes, Ana Rodrigues Costa,  
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Quadro 1. IgE específicas positivas (≥150 UAE), resultados positivos dos TID e dos imunodots para as diferentes fontes alergénicas

Cão 
N.º

Gramíneas Ácaros Alimentos

Dac g Phl p Der f Der p Aca s Tyr p Lep d Vaca Porco Borrego Frango

IgE IDT IgE IDT IgE IDT IgE IDT IgE IDT IgE IDT IgE IDT IDT Dot IDT Dot IDT Dot IDT Dot

1 159  262  987  172  791  810    2 3  2  1   

2    3           3 4  3  4  1

3 880  1685  1863 3 502 3 3733 4 3635  137  4 4 3 4  3 3 2

4  1  1 327    217 1     3 4 3 3  3 2 2

5 602 1 393  3481  403 1 3509 1 3478  142 2 3 4 4 3  3 2 2

6           205    4 4 4 4 3 3 2 2

7  4    4  4  2  3  3 3 4  3 2 4   

8      2  3       3 3  3  1  1

9  1  1  1  1      2 4 4  3 1 3 1 1

10                3  4 1 3 1 1

11      3  3  3     3 4 1 4 2 4   
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imunodots para carne de vaca (r = 0,702; p = 0,015) e 
frango (r = 0,878; p = 0,0003) e entre os imunodots para 
vaca e borrego (r = 0,800; p = 0,006). Foram observadas 
diferentes tendências de associação em dupleto dos ín-
dices TID/immunodots para carne de bovino (3,2/3,73), 
suíno (3/3,27), borrego (1,8/2,91) e frango (1,8/1,3). Dado 
o objetivo diagnóstico subjacente em cães que apresen-
taram TID positivos para a carne de vaca, porco, borre-

go ou frango, foi recomendada a exclusão alimentar res-
petiva, com melhora clínica significativa, especialmente 
quando a carne bovina ou o frango estavam implicados.

DISCUSSÃO

Com base em parâmetros relacionados com alergia, 
como a reatividade cutânea e a sensibilização subjacen-
te, pode considerar -se que a combinação de diferentes 
métodos de diagnóstico representará um valor acres-
centado. Assim, poder -se -á igualmente considerar a 
possibilidade de combinação do estudo da IgE específi-
ca para alimentos por métodos in vivo (TID) e in vitro 
(imunodot blot) como uma ferramenta útil para um diag-
nóstico preditivo mais rápido de alergia alimentar. Esta 
via diagnóstica apresentará, ainda, a vantagem de per-
mitir evitar o recurso a alimentos comerciais de proteí-
nas extensamente hidrolisadas, cujo elevado custo e 
baixa palatabilidade estão frequentemente associados a 
má aderência ao processo. A deteção de IgE específicas 
para as diferentes carnes, recorrendo a antigénios pre-
parados a partir das respetivas fontes em natureza, por 
oposição à deteção sobre substrato antigénico prepa-
rado a partir de alimentos compostos comerciais, tal 
como sucede com alguns métodos comerciais, apresen-
ta a vantagem de avaliar a resposta à carne de cada 
espécie animal individualmente, independentemente de 
qualquer interferência relacionada com aditivos alimen-
tares. Para este objetivo o recurso a métodos como o 
ELISA apresentará a desvantagem de ser mais elabora-
do e requerer mais equipamento. Também o Western 
Blot após separação eletroforética de proteínas, permi-
tindo a identificação de alergénios moleculares, perde 
vantagem, na medida em que, possibilitando a identifi-
cação de alergénios moleculares, estará direcionado à 
investigação diagnóstica por componentes, à qual se 
associará uma imunoterapia igualmente resolvida por 
componentes, mais específica, mas que não se perspe-
tiva nas situações de alergia alimentar5,19.
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Figura 1. Representação dos 5 graus dos TID (15 minutos após 
inoculação)

Figura 2. Imunodots IgE específicos relativamente às car-
nes de vaca, porco, borrego e frango
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No que respeita à carne de vaca, uma fonte importan-
te de alergénios alimentares para o cão 9, a possível reação 
alérgica por sensibilização cruzada à galactose -alpha -1,3-
-galactose (α -Gal)20, associada à picada de ixodídeos, deve 
igualmente ser investigada nos cães com aquela alergia, tal 
como vem sendo estudado para os humanos21. Com efeito, 
apesar da ampla gama de produtos inseticidas e acaricidas 
atualmente disponíveis no mercado veterinário, em termos 
práticos uma total exclusão da suscetibilidade à picada de 
ixodídeos não é possível, favorecendo a sensibilização pri-
mária através da picada, com a subsequente resposta alér-
gica cruzada após a ingestão de carne de vaca. Além disso, 
estudos por citometria de fluxo, de avaliação da ativação 
de basófilos5, da libertação de citocinas inflamatórias, como 
TNF -α com baixa expressão de TGF -β1, mediada por cé-
lulas T22, ou a expressão de IL -33 monocítica23,24, devem 
também ser conduzidos, visando a padronização destes 
métodos para o cão, o que será especialmente importante 
em termos diagnósticos, perante uma suspeita de alergia 
alimentar grave, mediada ou não por IgE25.

CONCLUSÕES

Não obstante os resultados observados, inicialmente 
inesperados, de associação positiva entre os TID e a res-
posta clínica favorável após exclusão alimentar das carnes 
implicadas, mais investigação é necessária no que toca à 
alergia alimentar mediada por IgE, com uma população 
de estudo maior.

A investigação futura deverá aferir a utilidade real dos 
TID, em associação com o imunodot ou outros métodos, 
no diagnóstico de alergia alimentar, tendo em conta a 
inerente demora da prova diagnóstica clássica, constituí-
da pela dieta de exclusão (raramente inferior a 2 meses)3.

O recurso a métodos de diagnóstico alergológico mo-
lecular poderá permitir esclarecer fenómenos inerentes 
a reatividade cruzada, e métodos de avaliação da imuni-
dade celular poderão, adicionalmente, permitir identificar 
processos de alergia alimentar não mediados por IgE.

Contacto:
Luís Miguel Lourenço Martins
E-mail: lmlm@uevora.pt 
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Monitorização de esporos de fungos 
em Lisboa, 2014 -2016

Monitorization of fungal spores in Lisbon, 2014-2016

RESUMO

Objetivo: Avaliar a distribuição dos esporos de fungos potencialmente alergizantes em Lisboa no triénio 2014 -2016, 
caracterizar a sua prevalência na atmosfera e estudar a influência dos fatores meteorológicos nas suas concentrações. 
Métodos: Monitorizaram -se os esporos de fungos presentes no ar atmosférico de Lisboa entre 1 de janeiro de 2014 
e 31 de dezembro de 2016. A amostragem foi efetuada através um captador Burkard Seven Day Volumetric Spore -trap®. 
Para identificação e quantificação de esporos de fungos recorreu -se a um sistema de leitura ao microscópio ótico 
baseado na análise de uma linha longitudinal ao centro da lâmina com uma ampliação de 600x. A influência dos facto-
res meteorológicos sobre as concentrações dos esporos foi realizada pela análise da correlação de Spearman. Resul-
tados: Neste estudo obteve -se uma concentração média diária de 3118 esporos/m3 de ar. A concentração anual total 
de esporos de fungos de 2014 foi a mais elevada (1 258 580 esporos/m3 de ar). Os tipos de esporos com maior preva-
lência na atmosfera de Lisboa foram Cladosporium cladosporoides (48,2%), Coprinus (4,5%), Leptosphaeria (2,5%), Agaricus 
(2,0%), Cladosporium herbarum (1,9%), Ustilago (1,5%) e Alternaria (1,2%). As concentrações mais elevadas registaram -se 
nos meses de verão e outono. Constatou -se um claro efeito dos parâmetros meteorológicos sobre as concentrações 
dos esporos de fungos. A temperatura média apresentou uma correlação positiva com a concentração total de espo-
ros Cladosporium, Alternaria e Ustilago e negativa com Coprinus, Agaricus e Leptosphaeria. A humidade relativa e a preci-
pitação, relacionadas com a concentração total de esporos fúngicos, tiveram um efeito positivo significativo sobre os 
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níveis de Coprinus, Agaricus e Leptosphaeria, apresentando uma correlação negativa com os níveis de Cladosporium, Al-
ternaria e Ustilago. Conclusão: Este estudo permitiu conhecer o tipo e a distribuição dos esporos de fungos presen-
tes na atmosfera de Lisboa. Verificou -se uma tendência sazonal semelhante nos três anos estudados. Os níveis de 
esporos de fungos mais elevados foram registados no verão e no outono. O género Cladosporium representou 50% 
do total dos esporos coletados. A variação dos parâmetros meteorológicos influencia, claramente, as concentrações 
dos esporos de fungos. A temperatura média foi o fator que exerceu maior influência nos níveis de esporos.

Palavras -chave: Aerobiologia, esporos de fungos, fatores meteorológicos, Lisboa.

ABSTRACT

Objectives: To evaluate the distribution of potentially allergenic spores in the city of Lisbon in the triennium 2014-
-2016, to charactere its prevalence in the outdoor atmosphere and to study the inf luence of the meteorological factors on 
the concentrations. Methodology: Monitoring data from the Lisbon station of the Portuguese Aerobiology Network of 
fungal spores from 1 January 2014 to 31 December 2016 were analyzed. A Burkard Seven Day Volumetric Spore -trap® 
collector and optical microscope reading system based on the analysis of a longitudinal line at the center of the slide with 
a magnif ication of 600x were used. The inf luence of the meteorological factors on the concentrations of fungal spores was 
examined with the Spearman correlation analysis. Results: In this study, a mean daily concentration of 3.118 spore fungal/
m3 spores was obtained. The highest annual concentration observed was in 2014 (1.258.580 spore fungal/m3). The most 
abundant types of fungi spores were Cladosporium cladosporoides (48,2%), Coprinus (4,5%), Leptosphaeria (2,5%), 
Agaricus (2,0%), Cladosporium herbarum (1,9%), Ustilago (1,5%) and Alternaria (1,2%). The highest concentrations of 
fungal spores occurred in the summer and autumn months, being particularly highest in the autumn. A clear effect of 
meteorological factors on the fungal spores concentrations was observed. The mean temperature presented a positive cor-
relation with total spores, Cladosporium, Alternaria and Ustilago concentrations and a negative correlation with Cop-
rinus, Agaricus and Leptosphaeria levels. Relative humidity and precipitation had a positive effect with Coprinus, 
Agaricus and Leptosphaeria concentrations but negative with total spores, Cladosporium, Alternaria and Ustilago 
concentrations. Conclusions: This study allowed to know the type and the distribution of fungal spores present in the 
atmosphere of Lisbon. There was a similar seasonal trend in the three years studied. The highest levels of fungal spores 
were recorded in summer and autumn. The genus Cladosporium represented 50% of the total spores collected. The varia-
tion of the meteorological parameters clearly inf luences the concentrations of fungal spores. The mean temperature was 
the factor that exerted the greatest inf luence on the spore levels.

Keywords: Aerobiology, climate parameters, fungal spores, Lisbon-
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INTRODUÇÃO

Os esporos de fungos são organismos microscó-
picos que, sendo de natureza ubíqua, possuem 
uma grande capacidade para colonizar vários 

tipos de substrato1. Caracterizam -se por representarem 
uma importante fração do material bioaerossol1,2 e, es-
tando presentes na atmosfera durante todo o ano3,4, têm 
sido largamente associados ao desenvolvimento de ma-
nifestações alérgicas2.

Os alergénios fúngicos mais comuns pertencem à 
classe dos fungos imperfeitos, ou anamórficos (Deutero-
micetos), como Alternaria, Cladosporium e Aspergillus/Peni-
cillium, e são capazes de estimular a produção de IgE 
específica em indivíduos atópicos, desencadeando ou 
agravando sintomas de rinossinusite ou asma brônquica5. 
Os esporos de fungos podem, também, causar reações 
alérgicas independentes de IgE através da produção de 
IgG e deposição local de complexos antigénio -anticorpo 
ou, ainda, estimulando mecanismos de hipersensibilidade 
de tipo celular5. A gravidade das manifestações alérgicas 
a esporos de fungos depende da sua concentração na 
atmosfera1.

Contudo, as alergias aos esporos de fungos não estão 
bem definidas em termos temporais e apresentam um ele-
vado grau de complexidade e variabilidade4,6. Este facto 
reflete a importância dos estudos aeromicológicos que 
visam determinar o conteúdo de esporos de fungos no ar 
atmosférico, uma vez que poderão ser bastante úteis na 
prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças alérgicas7.

Através da monitorização dos esporos de fungos num 
determinado local é possível determinar o comporta-
mento sazonal destas partículas alergénicas, possibilitan-
do aos clínicos uma melhor compreensão de agudizações 
respiratórias em doentes alérgicos sensibilizados3,5,7,8,9.

Apesar da sua relevância, o número de estudos que 
envolvem a identificação e quantificação de esporos de 
fungos é reduzido5,7 e, no que se refere à determinação 
da carga aeromicológica da região de Lisboa, foram ape-
nas realizados dois estudos que demonstram que os es-

poros de fungos mais abundantes no ar atmosférico são 
os deuteromicetos4,10.

O objetivo do trabalho consistiu em avaliar a distri-
buição dos esporos de fungos potencialmente alergizan-
tes em Lisboa no triénio 2014 -2016, caracterizar a sua 
prevalência na atmosfera e estudar a influência dos fac-
tores meteorológicos nas suas concentrações.

MATERIAL E MÉTODOS

Para a monitorização dos esporos de fungos utilizaram-
-se os dados médios diários das monitorizações de es-
poros de fungos da estação de monitorização de Lisboa 
da Rede Portuguesa de Aerobiologia (RPA) efetuadas 
entre 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2016.

Na amostragem utilizou -se um captador volumétrico do 
tipo Hirst (Burkard Seven Day Volumetric Spore -trape®) e 
a metodologia de processamento das amostras a associada 
a esse tipo de coletor e padronizada pela RPA -SPAIC4,11,12.

Para a identificação e quantificação dos esporos de 
fungos recorreu -se à leitura, ao microscópio ótico, de 
uma linha longitudinal ao centro da lâmina com uma am-
pliação de 600x. A identificação dos diversos tipos de 
esporos fúngicos assentou numa classificação com base 
na aparência e nas características morfológicas, como 
cor, dimensão e forma dos esporos, e foi efetuada com 
apoio de bibliografia da especialidade13,14,15,16.

Os resultados foram expressos em número médio de 
esporos de fungos por metro cúbico de ar.

Localização do captador
O captador volumétrico encontrou -se instalado no 

Hospital D. Estefânia, em Lisboa, a 20 metros do solo 
(38º 43’N; 9º 08’O, altitude média de 55 metros acima 
do nível do mar).

Caracterização da área em estudo
A cidade de Lisboa localiza -se na região da Estrema-

dura, na margem direita do rio Tejo perto da sua foz, e 
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com cerca de 550 000 habitantes corresponde à maior 
área urbana de Portugal. Devido à influência marítima, o 
clima de Lisboa é ameno e caracteriza -se pela presença 
de fracas amplitudes térmicas, por um período seco bem 
definido (verão) e por uma grande irregularidade pluvio-
métrica anual e inter -anual.

Do coberto vegetal da região de Lisboa fazem parte 
plantações de eucalipto (Eucalyptus globulus), de oliveira, 
bem como de pinheiro-bravo (Pinus pinater). Nos espaços 
verdes localizados nas zonas densamente urbanizadas 
predominam espécies arbóreas, como a acácia -do -japão 
(Sophora japonica), o jacarandá ( Jacaranda mimosifolia), o 
ulmeiro (Ulmus spp.), o choupo (Populus spp.), a tília (Tilia 
ssp.) e a pimenteira -bastarda (Schinus molle), entre outro 
tipo de vegetação arbustiva e herbácea.

Obtenção e análise dos dados meteorológicos
Os valores médios diários de temperatura média do 

ar, humidade relativa e precipitação foram obtidos pela 
estação meteorológica do Instituto Superior Técnico (38.º 
44’ 9’’N; 9.º 08’18’’O, altitude média de 100 metros aci-
ma do nível do mar), localizada próxima da estação de 
monitorização de bioaerossóis de Lisboa (http://meteo.
ist.utl.pt/index.php)17.

Devido à não linearidade e não normalidade das va-
riáveis analisadas utilizou -se a correlação de Spearman 
para avaliar a relação entre as concentrações médias 
diárias dos esporos de fungos e os parâmetros meteoro-
lógicos. A análise estatística foi realizada através do pro-
grama IBM SPSS Statistics 22.0 (Armonk, NY, USA).

RESULTADOS

Durante o período de estudo verificou -se uma con-
centração média diária de 3118 esporos/m3 de ar. O ano 
com maior concentração média diária foi 2014, com 3430 
esporos/m3 de ar, enquanto 2015 foi o ano em que se 
registou a concentração média diária mais baixa, 2807 
esporos/m3 de ar (Quadro 1).

Verificou -se a presença de esporos de fungos na atmos-
fera de Lisboa durante todo o triénio estudado. A distri-
buição dos esporos de fungos foi semelhante nos três anos 
(Figura 1). Contudo, o valor diário de concentração de 
esporos de fungos mais elevado foi de 23 628 esporos/m3 

Quadro 1. Concentrações totais mensais e anuais (esporos 
de fungos/m3) dos esporos de fungos obtidos em Lisboa no 
triénio 2014 -2016.

 2014 2015 2016

Janeiro 81 173 66 414 73 794

Fevereiro 40 858 33 429 37 714

Março 35 045 28 673 31 859

Abril 34 697 28 388 31 542

Maio 54 357 44 474 49 416

Junho 64 746 52 974 58 860

Julho 72 248 59 112 65 680

Agosto 118 800 97 200 108 000

Setembro 125 640 102 797 114 218

Outubro 250 536 204 984 227 760

Novembro 170 170 139 230 154 700

Dezembro 210 311 172 073 191 192

Média diária 3 430 2 807 3 116

Total 1 258 580 1 029 747 1 144 734

Figura 1: Variação anual das concentrações dos esporos de fungos presentes na atmosfera de 
Lisboa (2014-2016). 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Es
po

ro
s d

e 
fu

ng
os

/m
3

ar

2014

2015

2016

 

 

Figura 2: Variação da concentração mensal dos esporos de fungos, Cladosporium 
cladosporoides, Coprinus, Leptosphaeria, Agaricus, Cladosporium herbarum, Ustilago, e 
Alternaria no triénio 2014-2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50000

100000

150000

200000

Es
po

ro
s 

de
 fu

ng
os

/m
3

ar C. Cladosporoides 

2014

2015

2016

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000

Es
po

ro
s 

de
 fu

ng
os

/m
3

ar
 

Agaricus

2014

2015

2016

0

5000

10000

15000

20000

Es
pr

os
 d

e 
fu

ng
os

/m
3

ar

Coprinus 

2014

2015

2016

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

Es
pr

os
 d

e 
fu

nf
os

/m
3

ar

Leptosphaeria

2014

2015

2016

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000

Es
po

ro
s 

de
 fu

ng
os

/m
3 

ar Ustilago

2014

2015

2016

2000

3000

4000

5000

 
e 

fu
ng

os
/m

3
ar Alternaria

2014

0

1000

2000

3000

4000

5000

Es
po

ro
s 

de
 fu

ng
os

/m
3

ar C. herbarum

2014

2015

2016

Figura 1. Variação anual das concentrações dos esporos de 
fungos presentes na atmosfera de Lisboa (2014-2016)

Raquel Ferro, Carlos Nunes, Irene Camacho, Miguel Paiva, Mário Morais -Almeida

http://meteo.ist.utl.pt/index.php
http://meteo.ist.utl.pt/index.php


33
R E V I S T A  P O R T U G U E S A  D E  I M U N O A L E R G O L O G I A

MONITORIZAÇÃO DE ESPOROS DE FUNGOS EM LISBOA, 2014 -2016 / ARTIGO ORIGINAL

Figura 2. Variação da concentração mensal dos esporos de fungos Cladosporium cladosporoides, Coprinus, Leptosphaeria, Agaricus, 
Cladosporium herbarum, Ustilago e Alternaria no triénio 2014-2016
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de ar, registado a 13 de novembro de 2014. Os meses de 
inverno foram os que apresentaram concentrações de 
esporos de fungos mais baixas (Quadro 1).

Os tipos de esporos de fungos com maior prevalência 
no ar atmosférico da cidade de Lisboa foram Cladosporium 
cladosporoides, Coprinus, Leptosphaeria, Agaricus, Cladospo-

rium herbarum, Ustilago e Alternaria, representando cada 
um mais de 1% do total coletado (Quadro 2). Cladosporium 
é o género fúngico com maior prevalência, representan-
do 50,1% do total de esporos observados no período 
estudado (Quadro 2).

A distribuição sazonal dos esporos de fungos represen-
tados no espetro fúngico está apresentada na Figura 2.

Rapiejko (2004)18 determinou que os limiares de con-
centração acima do qual poderá ocorrer manifestação de 
sintomas alérgicos a Alternaria e Cladosporium são, respe-
tivamente, 80 e 2800 esporos de fungos/m3 (Quadro 3). 
O número de dias registado durante o triénio em análise 
com concentrações superiores aos níveis referidos e as 
suas concentrações médias anuais estão representados 
no Quadro 3.

Em Lisboa, as temperaturas mais baixas foram regis-
tadas nos primeiros meses do ano e a temperatura má-
xima em agosto. Durante o período estudado, a tempe-
ratura média anual, máxima e mínima foram 16,1ºC, 
20,1ºC e 13,3ºC, respetivamente (Quadro 4). Em oposi-
ção, os valores máximos de humidade relativa foram 

Quadro 4. Parâmetros meteorológicos registados na cidade de Lisboa (2014 -2016)

T médiaa T máxa T mina HR médiab HR máxb HR minb P totalc

2014 16,0±3,5 19,8±4,4 13,3±3,2 64,2±9,2 79,2±7,5 46,1±11,6 915

2015 16,2±3,5 20,4±4,4 13,2±3,5 60,4±10,2 76,2±8,1 42,5±11,8 358

2016 16,1±3,8 20,1±5,1 13,2±3,1 61,3±10,7 76,4±8,4 43,6±12,8 596

Média 16,1±0,1 20,1±0,2 13,3±0,04 62,1±1,4 77,3±1,3 44,1±1,3 623±194,7

a Temperatura (°C); b Humidade relativa (%); c Precipitação total (mm)

Quadro 3. Número de dias cuja concentração de Alternaria e Cladosporium são superiores aos níveis acima dos quais podem 
ocorrer sintomas alérgicos e suas concentrações médias anuais (esporos de fungos/m3).

Referência28 Total 2014 2015 2016

Alternaria
Número de dias 149 59 37 53

Concentração média anual 80 126 130 125 122

Cladosporium
Número de dias 169 66 48 55

Concentração média anual 2800 5644 5668 5587 5677

Quadro 2. Distribuição dos tipos de esporos de fungos na 
atmosfera de Lisboa (2014 -2016). Apenas estão representados 
os esporos com prevalência superior a 1%.

Tipo de esporo 
de fungo %

Índice anual 
médio 

(esporos)

Concentração 
média anual 
(esporos/m3)

C. Cladosporoides 48,2 1 654 293 1501

Coprinus 4,5 155 930 141

Leptosphaeria 2,5 84 485 77

Agaricus 2,0 65 247 59

C. herbarum 1,9 54 323 49

Ustilago 1,5 51 383 47

Alternaria 1,2 36 765 33

Raquel Ferro, Carlos Nunes, Irene Camacho, Miguel Paiva, Mário Morais -Almeida
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determinados nos primeiros meses do ano, janeiro e 
fevereiro e a humidade relativa mínima foi registada nos 
meses de verão. Em Lisboa, a humidade relativa média 
anual foi de 62,1%, sendo a média máxima 77,3% e a 
média mínima de 44,1% (Quadro 4). Relativamente à pre-
cipitação, verificou -se uma maior concentração de chuva 
nos meses de outono e inverno. O nível médio anual foi 
de 632 mm, tendo sido o volume máximo de precipitação 
registado em 2014 915 mm (Quadro 4).

Os resultados da análise de correlação entre as concen-
trações médias diárias dos esporos de fungos e os parâme-
tros meteorológicos estão apresentados no Quadro 5.

No parâmetro temperatura média verificou -se uma 
correlação positiva, estatisticamente significativa, com as 
concentrações atmosféricas de esporos totais de Clados-
porium cladosporoides, Cladosporium Herbarum, Ustilago e 
Alternaria e uma correlação negativa com os esporos de 
Coprinus, Leptosphaeria e Agaricus.

No parâmetro humidade relativa verificou -se uma 
correlação estatisticamente positiva com os esporos Co-
prinus, Leptosphaeria e Agaricus, sendo estatisticamente 
negativa com o Cladosporium cladosporoides, Cladosporium 
herbarum, Ustilago e Alternaria, não existindo correlação 
estatisticamente significativa com a contagem total de 
esporos.

No parâmetro precipitação verificou -se uma corre-
lação estatisticamente positiva com os esporos Coprinus, 
Leptosphaeria e Agaricus, sendo estatisticamente negativa 
com Cladosporium cladosporoides, Cladosporium herbarum, 
Ustilago e Alternaria, não existindo novamente correlação 
estatisticamente significativa com a contagem total de 
esporos.

DISCUSSÃO

Este estudo carateriza a variação e a distribuição dos 
esporos de fungos presentes no ar atmosférico da cidade 
de Lisboa durante três anos e analisa a influência dos 
fatores meteorológicos na sua dinâmica sazonal.

Observou -se a presença de esporos de fungos na at-
mosfera de Lisboa durante todo o período em análise, 
como mostram outros estudos realizados nesta região4,10. 
De um modo geral, e embora as concentrações médias 
diárias tenham apresentado variações consideráveis, 
verificou -se uma clara prevalência sazonal durante o trié-
nio. As concentrações dos esporos de fungos aumentaram 
progressivamente a partir do mês de maio, sendo as con-
centrações mais elevadas registadas entre os meses de 
julho a outubro, como ocorreu no Noroeste da Penín-

Quadro 5. Coeficientes obtidos através da correlação de Spearman entre os parâmetros e as concentrações dos esporos 
analisados.

Temperatura média Humidade relativa Precipitação

Totais 0,188*** 0,07 -0,021

C. Cladosporoides 0,409*** -0,179*** -0,155***

Coprinus -0,323*** 0,243*** -0,111***

Leptosphaeria -0,430*** 0,308*** -0,249***

Agaricus -0,399*** 0,259*** -0,133***

C. herbarum 0,443*** -0,272*** -0,225***

Ustilago 0,475*** -0,287*** -0,271***

Alternaria 0,572*** -0,356*** -0,281***

*** p ≤ 0,001; ** 0,001 < p ≤ 0,01; * 0,01 < p ≤ 0,05
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sula Ibérica19 ou no Porto, uma cidade portuguesa com 
características semelhantes por se tratar de uma estação 
urbana e litoral20.

Os níveis de esporos aqui descritos revelaram -se su-
periores aos já obtidos nas amostras de ar atmosférico 
da região de Lisboa4,10 e, também, do Porto3,5,10. Porém, 
em Amares, na região do Minho, uma cidade rural do 
interior português, os índices de esporos de fungos ob-
tidos foram bastante semelhantes aos obtidos em Lisboa 
nos três anos estudados3. As variações quantitativas dos 
esporos de fungos no ar atmosférico são determinadas, 
principalmente, pelas extensões das áreas com substrato 
disponível para o desenvolvimento destes bioaerossóis e 
pelas diferenças climáticas19. Locais com temperaturas 
mais elevadas durante o período de esporulação principal 
apresentam maiores concentrações fúngicas19. Os eleva-
dos níveis de esporos de fungos obtidos em Lisboa podem 
estar associados ao facto de esta cidade ser de uma região 
urbana composta por inúmeros jardins que suportam o 
substrato necessário ao desenvolvimento dos esporos4,20 

mas, sobretudo, às temperaturas amenas e à fraca ampli-
tude térmica que se regista na região.

A variação anual pouco significativa dos parâmetros 
meteorológicos nos três anos estudados em equilíbrio 
com fatores internos responsáveis pelo amadurecimento, 
libertação e dispersão dos esporos pode ser o motivo 
pelo qual se obtiveram perfis de distribuição sazonal dos 
esporos de fungos semelhantes de 2014 a 201621.

Também o espetro fúngico obtido revelou -se seme-
lhante aos espetros fúngicos de Lisboa já descritos4,10.

O Cladosporium foi o género com maior prevalência 
nas amostras de ar atmosférico de Lisboa. A dominância 
deste tipo de esporo de fungo relativamente a outros 
esporos também analisados tem sido apontada por di-
versos autores1,4,7,9,10,21 -24. A presença de esporos de 
Cladosporium está associada a áreas urbanas, uma vez que 
não necessita de vastas extensões de substrato para se 
desenvolver, justificando -se as elevadas concentrações 
obtidas no presente estudo7. Assim sendo, o padrão ge-
ral de esporos presentes na atmosfera é condicionado 

pelas concentrações de Cladosporium4,7 e, consequente-
mente, o grupo dos esporos anamórficos é o mais abun-
dante em ambientes oudoor7.

Os esporos anamórficos contêm os principais aeroa-
lergénios fúngicos1, o que torna o conhecimento sobre a 
sua variação sazonal muito importante e útil do ponto 
de vista clínico1,4,19,25,26. O Cladosporium, uma vez que foi 
o esporo de fungo mais encontrado na atmosfera de Lis-
boa, pode ser considerado a principal fonte de alergénio 
fúngico nesta região5. Estudos revelam que apesar de 
a sensibilização ao Cladosporium ser baixa em Portugal 
(1,8-6,9%), está associada à gravidade da asma e com o 
seu aparecimento na idade adulta5. Também a Alternaria 
tem sido considerada um dos principais alergénios pre-
sentes no ar atmosférico, e a crescente sensibilização aos 
seus esporos tem sido reconhecida como um factor de 
risco para o desenvolvimento, persistência e gravidade 
da asma5. Neste estudo, verificou -se a presença dos es-
poros de Cladosporium e Alternaria na atmosfera de Lisboa 
durante todo o ano, contudo os seus níveis aumentaram 
entre maio a outubro, atingindo -se as concentrações má-
ximas em outubro. Esta tendência foi igualmente obser-
vada por outros autores20,26. Verificou -se ainda que as 
concentrações destes esporos registadas neste estudo 
foram bastante superiores às já obtidas em Lisboa4 ou 
em outras áreas nacionais, como a região do Porto3,5 e 
Amares3.

Relativamente aos basidiósporos com representação 
no espetro fúngico, Coprinus, Agaricus e Ustilago, estão 
associados ao desenvolvimento de doenças respiratórias 
alérgicas, como a asma e a rinite alérgica, uma vez que as 
suas pequenas dimensões facilitam uma melhor penetra-
ção nas vias aéreas superiores24,27. Estes esporos de fun-
gos apresentaram uma distribuição anual semelhante à 
descrita na bibliografia24,27. As concentrações mais ele-
vadas de Coprinus e Agaricus foram registadas no outono 
e inverno, enquanto os níveis de Ustilago foram mais ele-
vados desde o início da primavera até ao final do verão.

A Leptosphaeria é o único ascósporo com uma pre-
valência superior a 1% do total dos esporos coletados, 
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é descrita como um potencial aeroalergénio26,28, uma 
vez que existem estudos que descrevem uma pequena 
percentagem de doentes com resposta positiva a testes 
cutâneos26. Encontra -se presente na atmosfera de Lisboa 
durante todo o ano, mas as concentrações mais elevadas 
foram obtidas em maio e nos meses de outono e inver-
no, resultado que corrobora os obtidos por Trejo e 
colaboradores28.

As elevadas concentrações de esporos de fungos 
de Cladosporium e Altenaria na atmosfera de Lisboa, o 
aumento da frequência de dias com concentrações ca-
pazes de causar sintomas e a sobreposição de picos de 
concentração destes esporos com os basidiósporos e 
os ascósporos com representação no espectro fúngico 
da região de Lisboa do triénio 2014 -2016 e a possibi-
lidade de reatividade cruzada entre as diferentes es-
pécies de fungos aumentam o nível de exposição, dos 
indivíduos suscetíveis de desenvolver doença alérgica 
respiratória1,4,5,19.

De acordo com os resultados obtidos, 2014 foi o ano 
estudado com maior potencial de desenvolvimento de 
manifestações alérgicas a esporos de fungos, uma vez que 
para além de apresentar uma maior concentração média 
anual apresenta, também, o maior número de dias com 
concentração superior a 80 esporos de Alternaria/m3 e a 
2800 esporos de Cladosporium/m3.

Da análise da correlação de Spearman constatou -se 
um claro efeito dos parâmetros meteorológicos sobre as 
concentrações médias diárias dos esporos de fungos. A 
temperatura foi a variável meteorológica mais importan-
te e determinante no aumento das concentrações dos 
esporos de fungos no ar atmosférico26,29.

Como no estudo realizado em Lisboa em 20134, obteve-
-se uma correlação positiva estatisticamente significativa 
entre as concentrações médias diárias totais e a tempe-
ratura média, pois Lisboa caracteriza -se por apresentar 
temperaturas amenas durante todo o ano.

Também os esporos anamórficos Cladosporium e Al-
ternaria apresentaram uma correlação positiva estatisti-
camente significativa com a temperatura média e uma 

correlação negativa estatisticamente significativa com a 
humidade relativa e com a precipitação. A presença at-
mosférica deste tipo de esporos está associada a tempo 
seco e quente9,28,30. Reyes e colaboradores7 referem que 
os esporos de Cladosporium e de Alternaria têm maior 
representação nas horas centrais do dia, altura em que 
as temperaturas são mais elevadas. Os níveis de Clados-
porium aumentam quando as temperaturas mínimas são 
superiores a 13ºC, enquanto os esporos de Alternaria 
precisam de temperaturas entre os 22º -28ºC para um 
crescimento ótimo7.

Os basidiósporos Coprinus e Agaricus e o ascósporo 
Leptosphaeria apresentaram uma correlação negativa 
estatisticamente significativa com a temperatura média, 
mas positiva com a humidade relativa e com a precipi-
tação, resultado que apoia a bibliografia28. As concen-
trações elevadas de basidiósporos são resultado da li-
bertação de esporos promovida pelo movimento rápido 
das gotas de água, e os ascósporos são abundantes no 
ar atmosférico durante ou após períodos de chuva quan-
do a humidade relativa é suficientemente elevada26,31. 
A humidade relativa e a precipitação estão, também, 
associadas à disponibilidade de água no substrato o que 
influencia de forma positiva os níveis destes esporos no 
ar atmosférico24.

Os esporos de Ustilago, apesar de pertencerem aos 
basidiósporos, apresentaram uma correlação positiva 
estatisticamente significativa com a temperatura média e 
uma correlação negativa estatisticamente significativa com 
humidade relativa e a precipitação. Os basidiósporos de 
Ustilago são considerados esporos de tempo seco, sendo 
que níveis baixos de humidade relativa potenciam os me-
canismos de dispersão destes fungos27.

CONCLUSÃO

Este estudo permitiu conhecer o tipo e a distribuição 
dos esporos de fungos presentes no ar atmosférico de 
Lisboa. Verificou -se uma tendência sazonal semelhante 
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nos três anos estudados, sendo as concentrações mais 
elevadas registadas nos meses de verão e outono, tendo 
os meses de inverno apresentado os índices mais baixos.

A concentração média diária obtida foi de 3118 espo-
ros/m3 de ar e 2014 foi o ano com maior índice de espo-
ros de fungos. Os tipos de esporos de fungos com maior 
prevalência na atmosfera de Lisboa foram Cladosporium 
cladosporoides, Coprinus, Leptosphaeria, Agaricus, Cladospo-
rium herbarum, Ustilago e Alternaria, sendo que o género 
Cladosporium representou 50% do total dos esporos co-
letados no triénio considerado.

Constatou -se um claro efeito dos parâmetros me-
teorológicos sobre as concentrações de esporos de fun-
gos presentes no ar. O tipo de influência variou consoan-
te o tipo de esporo de fungo. De entre os fatores 
meteorológicos, a temperatura média foi o que exerceu 
maior influência nos níveis de esporos no ar atmosférico 
de Lisboa.

Este estudo veio dar a conhecer o comportamento 
dos vários tipos de esporos de fungos na atmosfera de 
Lisboa e sublinha a necessidade da sua monitorização. A 
monitorização destas partículas no ar atmosférico trará 
benefícios a nível clínico no que se refere a uma melhor 
prevenção, diagnóstico e tratamento dos sintomas cau-
sados pelos esporos de fungos.

Podemos concluir que será muito útil uma investigação 
futura que permita avaliar a relação entre a concentração 
de esporos fúngicos na atmosfera e as manifestações clí-
nicas de doença alérgica respiratória em indivíduos sen-
sibilizados a fungos.
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RESUMO

As reações agudas de hipersensibilidade a meios de contraste (RAHC) em imagiologia são consideradas pouco 
frequentes; são habitualmente ligeiras, mas podem ser potencialmente fatais. Apesar de existirem recomendações 
nacionais e internacionais acerca da sua abordagem, não existe um protocolo clínico que integre a visão de todas 
as especialidades envolvidas (Imagiologia, Imunoalergologia e Medicina Intensiva). Pretendeu -se estabelecer um 
protocolo prático de utilização transversal e adequada à realidade hospitalar que inclua a definição das reações 
adversas e sua classificação, a identificação de fatores de risco para a ocorrência de reação de hipersensibilidade, 
a abordagem diagnóstica e terapêutica e de orientação dos doentes com RAHC. Realizou -se uma revisão não sis-
temática das recomendações nacionais e internacionais acerca da abordagem das RAHC publicadas pelas socieda-
des científicas de Imagiologia, Imunoalergologia e Medicina Intensiva. Elaborou -se um protocolo por consenso de 
peritos destas especialidades.

Palavras-chave: meios de contraste, hipersensibilidade, reação adversa, imagiologia.
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ABSTRACT

Hypersensitivity reactions to contrast media (HSR) are infrequent, usually mild but potentially fatal. Although there 
are recommendations from Radiology, Intensive care and Allergology f ields regarding its management, a clinical multidis-
ciplinary protocol that integrates these complementary approaches is missing. We aimed to elaborate a protocol with 
adverse reactions def inition, classif ication and risk factors identif ication and management of patients with HSR. A non-
-systematic revision of national and international guidelines was made regarding the management of hypersensitivity re-
actions, in order to elaborate a clinical consensus protocol to be used in different medical f ields (Radiology, Allergology 
and Intensive care).

Key-words: Contrast medium, hypersensitivity, adverse reaction, radiology.

Cristina Lopes, Catarina Tavares, Inês Rolla, Ernestina Gomes

INTRODUÇÃO

As reações adversas agudas não nefrotóxicas com 
meio de contraste ocorrem em cerca de 0,2% 
a 0,7% das administrações com contrastes io-

dados e em 0,24% a 0,07% com gadolínio, sendo as rea-
ções graves ainda mais raras1,2. Apesar de pouco frequen-
tes, estas reações podem ser fatais, sendo necessário 
identificar fatores de risco prévios à administração de 
meios de contraste e estabelecer um algoritmo diagnós-
tico e terapêutico adequados.

OBJETIVOS

–  Abordar a definição de reação de hipersensibilidade 
a meios de contraste estabelecendo o diagnóstico 
diferencial com reações quimiotóxicas;

–  Determinar os fatores de risco para reações de 
hipersensibilidade;

–  Estabelecer os procedimentos laboratoriais a rea-
lizar em caso de suspeita de reação alérgica;

–  Uniformizar critérios diagnósticos clínicos e de tra-
tamento das reações de hipersensibilidade;

–  Definir critérios de orientação para a consulta de 
Imunoalergologia.

As reações adversas tardias (entre uma hora até vá-
rios dias após a administração de meio de contraste) e 
as reações nefrotóxicas a meios de contraste em imagio-
logia estão fora do âmbito deste protocolo.

Este protocolo poderá ser aplicado a todos os uten-
tes submetidos a exames imagiológicos com administra-
ção de meios de contraste, podendo fazer parte das boas 
práticas associadas à utilização de meios de contraste em 
qualquer Serviço de Imagiologia.

Em imagiologia são utilizados vários meios de contras-
te e várias vias de administração. Pela frequência e signi-
ficado clínico das reações adversas associadas à utilização 
dos meios de contraste, este protocolo refere -se apenas 

aos meios de contraste com iodo e com gadolínio, quan-
do administrados por via endovenosa ou intra -arterial.

DEFINIÇÕES

Define -se uma reação de hipersensibilidade a meio de 
contraste como uma reação nociva e não intencional que 
ocorre até uma hora depois da administração do meio 
de contraste e que não decorre do efeito nefrotóxico do 
mesmo1.

Estas reações podem ser observadas com meios de 
contraste iodados em procedimentos como angiografia, 
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urografia e tomografia computorizada e com meios de 
contraste com gadolínio na realização de ressonância 
magnética, sendo, no entanto, mais frequentes com os 
meios de contraste iodados2. Em termos de gravidade, 
as mais frequentes habitualmente são ligeiras, enquanto 
situações ameaçadoras da vida são raras.

As reações adversas agudas não nefrotóxicas podem 
ser subdivididas em reações quimiotóxicas e reações de 
hipersensibilidade2.

As reações quimiotóxicas:
–  Estão relacionadas com as propriedades químicas dos 

contrastes administrados em imagiologia, e são ge-
ralmente dependentes da dose e da taxa de infusão;

–  São habitualmente transitórias e autolimitadas, mas 
podem ser graves. Incluem com relativa frequência 
a sensação de calor, rubor, náuseas e vómitos;

–  As reações vasovagais são um tipo de reação quimio-
tóxica menos frequente, caracterizada por hipoten-
são e bradicardia;

–  Devem ainda ser considerados os efeitos adversos car-
diovasculares no contexto de reação quimiotóxica, 
como por exemplo arritmias, depressão da contratili-
dade cardíaca, crise hipertensiva e edema pulmonar 
cardiogénico. Em casos de hipotensão grave pode ocor-
rer perda de consciência, paragem cardiorrespiratória, 
angina ou convulsão. Estes efeitos são muitíssimo raros;

–  A ocorrência destas reações não impede a adminis-
tração de meio de contraste em futuros estudos de 
imagiologia.

As reações de hipersensibilidade:
–  São idiossincráticas e imprevisíveis e podem ocorrer 

em resposta à administração de quantidades míni-
mas de meio de contraste;

–  Podem ser alérgicas, mediadas por IgE / linfócitos T 
ou então mediadas por mecanismos inespecíficos de 
libertação de mediadores vasoativos (efeito direto 
na membrana do endotélio, ativação do sistema 
complemento ou formação direta de bradicininas).

CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE CONTRASTES 
E GRAVIDADE DAS REAÇÕES ADVERSAS

Os meios de contraste iodado (MCI) são sais de iodo 
cuja estrutura química inclui um anel de benzeno com 
pelo menos três átomos de iodo que é responsável pela 
radiopacidade.

Os MCI podem ser classificados de acordo com carga da 
molécula iodada (iónicos e não iónicos), estrutura molecular 
(monoméricos e diméricos) e osmolaridade (hiperosmolar, 
baixa osmolaridade e iso -osmolaridade)2. A osmolaridade 
do contraste é o fator mais frequentemente associado a 
reações de hipersensibilidade sendo que as reações são mais 
frequentes com os de elevada osmolaridade.

A maioria dos contrastes classifica -se em:
–  Iónicos monoméricos, têm a maior osmolaridade, 

utilizam -se essencialmente em procedimentos ex-
travasculares, como cistogramas;

–  Iónicos diméricos – o único exemplo é o ioxaglato 
e é de baixa osmolaridade;

–  Não iónicos monoméricos, são considerados de 
segunda geração, têm baixa osmolaridade. Exem-
plos: iohexol, iopamidol, ioversol, iopromida, ioxi-
lan, iomeprol;

–  Não iónicos diméricos, exemplo: iodixanol. Está 
associado a igual ou menor número de reações de 
hipersensibilidade do que os de baixa osmolaridade.

Os meios de contraste utilizados na ressonância mag-
nética são complexos de gadolínio que podem ser clas-
sificados em iónicos, não iónicos e, de acordo com a sua 
estrutura, em lineares ou macrocíclicos.

A classificação das reações adversas agudas a meios 
de contraste em imagiologia pode ser feita, de acordo 
com a gravidade clínica, em reações ligeiras, moderadas 
e graves3 (Quadro 1).

Em casos de reações cardiovasculares graves, como 
edema pulmonar, instabilidade hemodinâmica significati-
va e paragem cardiorrespiratória, embora estas reações 
possam resultar de uma reação quimiotóxica, pode ser 
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assumida uma etiologia alérgica para tratamento e refe-
renciação futura do utente, sobretudo se coexistirem 
sinais e sintomas de envolvimento de pele e mucosas.

A prevalência de reações adversas agudas com 
meio de contraste iodado de baixa osmolaridade, a é 
muito baixa (0,2% a 0,7%) e as reações graves são 
ainda mais raras (0,04%). Com meio de contraste com 
gadolínio a prevalência de reações adversas agudas é 
muito mais baixa do que com contrastes iodados (va-
riando entre 0,24% e 0,07%), sendo que as reações 
graves alérgicas são muitíssimo raras (com prevalên-
cias de 0,01 a 0,001%)1,2.

ABORDAGEM DOS DOENTES  
COM FATORES DE RISCO

Podem ser considerados dois tipos de fatores de ris-
co para reações de hipersensibilidade 3,4

Relativamente ao meio de contraste
As reações são mais frequentes com os meios de 

contraste de elevada osmolaridade, no entanto, a preva-
lência de reações graves parece ser independente do grau 
de osmolaridade.

Relativamente ao doente
Os principais fatores de risco para reação de hiper-

sensibilidade a meio de contraste são:
–  História prévia de reação de hipersensibilidade em 

estudo de imagiologia com administração do meio 
de contraste;

–  Asma instável.

Alguns autores consideram que a história prévia de asma 
brônquica, alergia a fármacos, alergia alimentar e sexo femi-
nino podem constituir um fator de risco relativo, no entan-
to estes antecedentes não são impeditivos da sua realização 
nem determinam a necessidade de pré -medicação.

Quadro 1. Classificação das reações adversas de acordo com a gravidade

Reações de hipersensibilidade Reações quimiotóxicas

Ligeiras

Urticária / prurido limitados
Edema cutâneo limitado
Garganta “arranhada”
Congestão nasal
Espirros / conjuntivite / rinorreia

Vómitos e náuseas limitados
Flushing /sensação de calor
Tremores transitórios
Cefaleia / tontura
Ansiedade
Alteração do paladar

Moderadas

Urticária / prurido generalizados
Eritema difuso com sinais vitais estáveis
Edema facial sem dispneia
Pieira / broncospasmo ligeiro

Vómitos e náuseas intensos
Urgência hipertensiva
Dor torácica isolada
Reação vasovagal (que requer tratamento e responde ao 
tratamento)

Graves

Edema facial ou generalizado com dispneia
Eritema difuso com hipotensão
Edema laríngeo com estridor e /ou hipóxia
Pieira/broncospasmo com hipóxia
Edema pulmonar não cardiogénico
Choque anafilático

Reação vasovagal resistente
Arritmias
Convulsões
Emergência hipertensiva
Edema pulmonar cardiogénico
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Ressalva -se que a ocorrência de reação quimiotóxica 
prévia a meio de contraste endovenoso não constitui 
fator de risco para a ocorrência de reação de hipersen-
sibilidade, pelo que não há lugar a pré -medicar estes 
doentes.

A abordagem do doente que vai realizar exame com 
meio de contraste é explicitada na Figura 1.

Atitudes a tomar em doentes com fatores de risco

Medidas gerais
–  Deve haver informação e coordenação recíproca 

entre a equipa de técnicos e de enfermeiros, e o 
médico neuro/radiologista;

–  O doente deve permanecer no serviço de imagio-
logia, na área do TC / RM, com acesso venoso du-
rante 30 minutos;

–  Se for medicado com anti -histamínico com efeito 
sobre o estado de vigília (exemplo: clemastina IV), 
não deve conduzir ou trabalhar com máquinas nas 
6 horas seguintes ou enquanto a sintomatologia de 
sonolência permanecer.

Se antecedentes de reação de hipersensibilidade 
ligeira

–  O exame deve ser realizado;
–  Pode ser efetuado contraste endovenoso, se bene-

fício diagnóstico;Figura 1- Abordagem do doente que vai realizar exame com meio de contraste. 

 

 

 

 

 
 

* Iodo se indicação para TAC ou angiografia ou urografia; e Gadolínio se indicação

para fazer Ressonância Magnética 

Anti-H1 ns- anti-histaminico H1não sedativo 

Avaliação Pré-Realização Exame com Contraste 

História prévia de reação 
hipersensibilidade a contraste * 

Adiar exame 

Realizar exame sem 
administração de 

contraste 
OU 

Realizar outro tipo de 
estudo 

OU 
Adiar exame  

   Sem fatores de risco 

Orientar para 
Consulta de 

Imunoalergologia 

Pré-medicação com 
Corticoide +  
Anti-H1ns  

(Quadros 2 e 3) 

Se risco maior que 
benefício ou 
ausência de 
alternativa 

Ligeira  Moderada ou grave 

Pré-medicação 
com Anti-H1ns 
(Quadros 2 e 3) 

Pré-medicação 
com corticoide  

(Quadros 2 e 3) 

Se asma instável 

Realizar Exame 

Realizar exame  

Se adiar exame  
Seguir orientações 

específicas 
(ex:contraste 
alternativo) 

* Iodo se indicação para TAC ou angiografia ou urografia e gadolínio se indicação para fazer 
ressonância magnética
Anti-H1 ns- anti-histamínico H1 não sedativo

Figura 1. Abordagem do doente que vai realizar exame com meio de contraste
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–  Se estudo efetuado com administração de meio de 
contraste idêntico ao associado a reação adversa pré-
via, ponderar anti -histamínico não sedativo per os 30 
minutos antes da realização do exame (Quadros 2 e 3)

Se antecedentes de reação e hipersensibilidade 
moderada a grave.

–  Considerar realizar o estudo de imagiologia sem 
meio de contraste;

–  Considerar realizar outro tipo de estudo;
–  Adiar o exame;
–  E, se possível, orientar para a consulta de Imu-

noalergologia com vista a realizar estudo alergo-

lógico e estabelecer um diagnóstico e orientações 
específicas;

–  De acordo com o benefício, nomeadamente na 
ausência de alternativa, realizar o estudo ima-
giológico com administração de meio de con-
traste após medidas medicamentosas de “pré-
-medicação”, de acordo com a situação clínica 
– corticoide + anti -histamínico não sedativo 
(Quadros 2 e 3).

–   Nesta situação, considerar utilizar outro princípio 
farmacológico ativo de meio de contraste, diferen-
te do utilizado no estudo prévio no qual ocorreu a 
reação de hipersensibilidade.

Quadro 2. Esquema de pré -medicação de acordo com factores de risco

Esquema pré -medicação

História prévia de reação de hipersensibilidade ligeira a produto de contraste
Anti -H1 não sedativo 2.ª geração por via oral (PO) 30 minutos antes da administração do contraste 

História prévia de reação de hipersensibilidade moderada a grave a produto de contraste e não pode adiar o 
exame esperando pela consulta de Imunoalergologia

Adultos e crianças com ≥ 12 anos
 Prednisolona 50mg 13, 7 e 1 hora antes PO ou metilprednisolona 32mg PO12h e 2h antes
 MAIS
 Anti -H1 não sedativo 2.ª geração PO 2h antes da administração do meio de contraste
 Se doente não consegue fazer medicação oral optar por pré -medicação i.v:
  Ex: Hidrocortisona 200mg iv, 12h e 2h antes contraste + Clemastina 2 mg ev 2h antes da administração do meio de contraste
 Se situações não programadas (doentes no SU):
  Ex: Hidrocortisona 200mg ev a cada 4h/6h, até à realização do exame + Clemastina 2mg ev 1 hora antes de contraste.

Crianças ≥ 6 e <12 anos
 Prednisolona 0,5 mg/kg PO 13, 7 e 1h antes ou metilprednisolona 1 mg/kg PO 12h e 2h antes
 MAIS
 Anti -H1 não sedativo 2.ª geração PO 2h antes da administração do meio de contraste

Crianças com < 6 anos
 Ex: Betametasona 0,03 mg/kg PO (em geral corresponde a 2 gotas por kg); 12 e 2h antes da administração do produto de contraste
 MAIS
 Anti -H1 não sedativo 2.ª geração PO 2h antes da administração do meio de contraste 

Asma instável

Adultos e crianças com > 12 anos
 Ex: Prednisolona 50 mg PO, 12h e 2h antes da administração de meio de contraste

Crianças ≥ 6 anos
 Ex: Prednisolona 0,5 mg/kg PO (até 50 mg); 12h e 2h antes da administração do produto de contraste

Crianças com < 6 anos
 Ex: Betametasona 0,03 mg/kg PO (em geral corresponde a 2 gotas por kg); 12h e 2h antes da administração do produto de contraste
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Quadro 3. Fármacos que poderão ser utilizados como pré -medicação

Nome Formulação Dose crianças Dose adultos

Anti -histamínicos 

Fexofenadina S,C 6 -12 anos: 30 mg
>12 anos:120 -180 mg 1x/dia

120 -180 mg

Cetirizina S, C 2 – 5 anos: 2,5 mg
6 – 11 anos: 5 mg
>12 anos: 10 mg/ dia

10 mg

Loratadina S,C 2 – 11 anos:
≤ 30 kg: 5 mg
> 30 kg: 10 mg
>12 anos, > 30 kg: 10 mg

10 mg

Levocetirizina S,C 2 – 5 anos: 1,25 mg
6 – 11 anos: 2,5 mg
> 12 anos: 5 mg

5 mg

Desloratadina S,C 1 – 5 anos: 1,25 mg
6 – 11 anos: 2,5 mg
> 12 anos: 5 mg

5 mg

Ebastina S,C 2 – 5 anos: 2,5 mg/ dia
6 – 11 anos: 5 mg/ dia
>12 anos: 10 mg/ dia

10 -20 mg

Rupatadina S,C 2 – 11 anos,
10 – 25 kg: 2,5 mg
≥ 25 kg: 5 mg
> 12 anos: 10 mg

10 mg

Bilastina C > 12 anos: 20 mg/ dia 20 mg

Clemastina IM; IV 0,025 mg/kg 2 mg

Corticoides

Prednisolona C, IV 0,5 mg/kg PO
0,5 mg/kg IV 

50 mg PO
50 mg IV

Metilprednisolona C,IV 1 mg/kg PO
0,5 mg/kg IV

32 mg PO
40 mg IV

Hidrocortisona IV 4 mg/kg 200 mg 

Betametasona S < 6 anos:
Betametasona 0,03 mg/kg PO (em 
geral corresponde a 2 gotas por kg);

Deflazacorte S,C < 6 anos
1 mg /kg (= 1 gota por kg)

30 mg 

S – solução oral; C – comprimido; PO – por via oral; IV – via intravenosa
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Se asma instável
No caso de o utente referir diagnóstico médico de 

asma com sintomas não controlados como pieira ou 
broncospasmo, dispneia e baixa tolerância ao esforço:

–  Considerar realizar o estudo de imagiologia sem 
meio de contraste;

–  Se necessário realizar estudo de imagiologia com 
meio de contraste, este deve ser adiado e progra-
mada pré -medicação – corticoide; neste caso par-
ticular é importante a realização do corticóide 
como anti -edematoso (Quadros 2 e 3).

Se História de reação alérgica a outros alergénios
Seguir as indicações gerais especificadas; esta situa-

ção, por si, não requer a realização de pré -medicação.

CONSIDERAÇÕES SOBRE REAÇÕES 
QUIMIOTÓXICAS

Com o objetivo de minimizar as reações quimiotóxi-
cas a meio de contraste em imagiologia, devemos:

–  Administrar contraste em estudo de imagiologia 
apenas se houver benefício diagnóstico;

–  Cumprir os cuidados de acondicionamento e ma-
nuseamento referidos pelo fabricante;

–  No caso dos meios de contraste com iodo, utilizar 
meios de contraste iso -osmolares ou de baixa os-
molaridade;

–  Administrar a mínima dose / volume necessário e o 
menor fluxo de administração possível, de acordo 
com a indicação clínica para o exame;

–  No caso de estudo com meio de contraste com 
iodo, na ponderação de volume e fluxo de adminis-
tração deve também atender -se ao perfil do pacien-
te, nomeadamente à presença de patologia cardíaca 
e risco de sobrecarga hídrica;

–  Perceber que a ansiedade prévia e associada à rea-
lização de estudo de imagiologia com meio de con-
traste pode, por si só, condicionar a ocorrência de 

sintomatologia idêntica a uma verdadeira reação 
adversa a meio de contraste.

TRATAMENTO DAS REAÇÕES ADVERSAS 
AGUDAS NÃO RENAIS A MEIOS DE 
CONTRASTE

Qualquer utente pode desenvolver, em qualquer 
estudo de imagiologia com meio de contraste uma rea-
ção adversa aguda, que deve ser prontamente identifi-
cada e tratada. O doente deve ser orientado por forma 
a obter-se um diagnóstico clínico ou clínico -laboratorial 
com implicações em situações futuras de exames de 
imagiologia.

A abordagem das reações adversas agudas não renais 
a meios de contraste está sumarizada na Figura 2.

Há um conjunto de medidas universais que devem ser 
tomadas em todas as reações adversas e que incluem a 
suspensão da administração do contraste, a colocação 
de oxigénio e a monitorização:

–  Eliminar o factor desencadeante é fundamental, 
correspondendo neste caso à interrupção da ad-
ministração do produto de contraste;

–  Todos os doentes devem ser colocados numa posi-
ção confortável. Podem preferir estar sentados, já 
que lhes vai facilitar a respiração. O decúbito dorsal, 
com elevação dos membros inferiores, é útil nos 
doentes hipotensos e quando pensamos estar a 
ocorrer uma reação vagal. Enquanto tiver sensação 
de desmaio, o doente não se deve sentar nem le-
vantar. O doente deve ser colocado em local onde 
possa ser despido facilmente, de modo a observar-
-se a progressão das lesões cutâneas;

–  A monitorização deve incluir sempre pelo menos a 
frequência respiratória, oximetria de pulso, pressão 
arterial não invasiva e frequência cardíaca;

–  Deve ser colocado oxigénio por máscara facial 
(máscara de alta concentração) até à reavaliação da 
situação clínica.
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Perante uma reação ligeira devem ser tomadas apenas 
as medidas universais e se houver resolução dos sintomas, 
a vigilância do utente deve ser mantida, no serviço de 
imagiologia, durante pelo menos 30 minutos depois da 
resolução dos mesmos.

Se a suspeita for de reação de hipersensibilidade ligei-
ra pode usar -se um fármaco anti -histamínico, preferencial-
mente não sedativo de segunda geração. A vigilância deve 

ser mantida durante pelo menos 30 minutos depois da 
resolução dos sintomas.

Perante uma reação moderada ou grave deve ser ati-
vada de imediato a equipa de emergência interna. Se a 
suspeita for de reação de hipersensibilidade, o médico de 
serviço de Imagiologia deve administrar de imediato adre-
nalina IM (ver Quadro 4). Até à chegada da equipa de 
emergência interna devem os profissionais presentes 

Figura 2 – Tratamento das reações de hipersensibilidade a meios de contraste  
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Figura 2. Tratamento das reações de hipersensibilidade a meios de contraste.
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tomar as medidas de suporte básico de vida adequadas 
ao caso clínico.

Tratamento das reações quimiotóxicas
O tratamento destas reações é sintomático e dirigido 

ao tipo de reação.
Como a maior parte das vezes o que acontece é uma 

reação ligeira, está indicado manter vigilância do doente 
no serviço de imagiologia até 30 minutos após a resolução 
dos sintomas.

Se a reação for moderada ou grave deve envolver -se 
a equipa de emergência interna, que fará o tratamento 
dirigido. Neste caso a vigilância deverá ser estendida até 
às 8 horas, em regime de internamento.

Tratamento das reações de hipersensibilidade

Ligeiras
Perante uma reação ligeira devem ser tomadas as me-

didas universais, monitorização e vigilância já descritas. Os 
fármacos anti -histamínicos indicados são não sedativos 
(Quadro 3) ou no caso de impossibilidade de via oral pode 
usar -se por exemplo a clemastina (a dose no adulto são os 
2 mg IV ou IM; na criança a dose correta é de 0,025mg/kg/
dose IM. ou EV (até um máximo de 2 mg) (ver Quadro 4).

Moderadas ou graves
É provável estarmos perante uma reação de hiper-

sensibilidade moderada ou grave quando um doente 

Quadro 4. Fármacos utlizados no tratamento das reações de hipersensibilidade

ADRENALINA
(administrar sempre por via IM – dose por peso – 0,01mg/kg/dose)

Adulto e criança com mais de 12 anos – administrar uma dose inicial de 0,5 mg de adrenalina IM (0,5 ml de 1 ampola de 1 mg/ml = 
= 0,5 mg = 500 mcg). Podem ser administradas doses adicionais com intervalos de cerca de 5 minutos até 3 doses.

Crianças com idade entre 6 e 12 anos – administrar uma dose inicial de 0,3 mg de adrenalina IM (0,3 ml de 1 ampola de 1 mg/ml =  
= 0,3 mg = 300 mcg).

Crianças com menos de 6 anos – administrar uma dose inicial de 0,15 mg de adrenalina IM (0,15 ml de 1 ampola de 1 mg/ml =  
= 0,15 mg = 150 mcg).

Adrenalina IV  
(apenas em caso de ausência de resposta a adrenalina IM e por médico com experiência na sua utilização)

(diluir uma ampola de adrenalina (1mg/ml) até 100 ml de soro fisiológico – fica uma concentração de 10ug/ml)

Adulto: Bólus de 20 a 50 ug repetidos a cada 1-2 minutos, se necessário; perfusão de 0,1-1ug/kg/min, pode ser usada a mesma diluição 
Pediatria: infusão contínua 0,1-1ug/kg/min. Bólus IV não aplicável.

Fluidos

Adulto – bólus rápido de fluidos IV (500-1000 ml de cristaloide), se necessário administrar doses adicionais.
Crianças – bólus de fluidos IV (20 ml/kg de cristaloides).

Outros fármacos

Clemastina – 0,025 mg/kg/dose EV/IM (máximo – 2 mg)

Hidrocortisona – adulto – 200 mg; crianças – 4 mg/kg

Glucagon (resistência à adrenalina nos doentes beta-bloqueados) – bólus de 30 ug/kg/dose IV até ao máximo de 1 mg 
(pode ser repetido a cada 5min).
Perfusão contínua 5-15ug/min (diluir uma ampola até 100ml de soro fisiológico (10ug/ml)).
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desenvolve doença súbita e inesperada (habitualmente 
nos minutos que se seguem à administração de produto 
de contraste), com alterações cutâneas de progressão 
rápida e compromisso potencialmente fatal da via aérea 
e/ou respiratório e/ou circulatório.

A reação alérgica, sendo um tipo específico e potencial-
mente fatal de reação adversa, tem uma abordagem diferen-
te. Esta abordagem deve ser adequada à gravidade clínica do 
doente. Este algoritmo de atuação é baseado nas recomen-
dações do Conselho Europeu de Ressuscitação (ERC).

Abordagem ABCDE
A metodologia ABCDE de reconhecimento e abor-

dagem de qualquer doente crítico é a que deve ser utili-
zada para estas situações.

Os problemas da via aérea (A – airway) podem corres-
ponder a edema das vias aéreas e traduzir -se por rouquidão 
ou estridor e podem evoluir até à obstrução completa e 
paragem cardiorrespiratória. A obstrução da via aérea 
pode acontecer de forma rápida. Os sinais de alerta são 
o edema da língua e dos lábios e a rouquidão. O envolvi-
mento precoce de um perito da via aérea (anestesiologis-
ta experiente; intensivista) é obrigatório no tratamento 
destes doentes. É necessário ponderar a intubação tra-
queal precoce; qualquer atraso pode tornar a intubação 
extremamente difícil. Pode ser necessária uma via aérea 
cirúrgica, caso a intubação traqueal não seja possível.

Os problemas da respiração (B – breathing) podem 
traduzir -se em dispneia, pieira, sibilos, cianose e confu-
são, traduzindo frequentemente broncoconstrição e in-
suficiência respiratória.

Os problemas circulatórios (C – circulation) podem ir 
da hipotensão à paragem cardíaca. Os problemas circula-
tórios (muitas vezes referidos como choque anafilático) 
podem ser causados por depressão miocárdica direta ou 
vasodilatação e aumento da permeabilidade capilar.

Os problemas da via aérea, respiração e circulação, já 
referidos, podem alterar o estado neurológico do doente 
(D – disability) por diminuição da perfusão cerebral. Pode 
haver confusão, agitação e perda de consciência.

Os problemas da exposição (E – exposure) significam 
a necessidade de controlo da exposição, nomeadamente 
com controlo da temperatura corporal.

Adrenalina
De notar que perante a suspeita de reação moderada 

ou grave de hipersensibilidade o fármaco de eleição é a 
adrenalina5,6

Não existem contraindicações absolutas para trata-
mento com adrenalina intramuscular numa situação de 
anafilaxia. Os efeitos adversos são muito raros quando 
são injetadas as doses corretas por via intramuscular (IM). 
As vias subcutâneas ou inalatórias não são recomendadas.

No adulto e na criança com mais de 12 anos, administrar 
uma dose inicial de 0,5 mg de adrenalina IM (0,5 ml de 
ampola 1 mg/ml (1:1000 adrenalina) = 0,5 mg = 500 mcg). 
Podem ser administradas doses adicionais com intervalos 
de cerca de 5 minutos, em função da resposta do doen-
te, até 3 administrações.

Nas crianças com idade entre 6 e 12 anos a dose de 
adrenalina é de 0,3 mg de IM (0,3 ml de ampola 1 mg/ml 
(1:1000 adrenalina) = 0,3 mg = 300 mcg). Nas crianças com 
menos de 6 anos a dose de adrenalina é de 0,15 mg de IM 
(0,15 ml de ampola 1 mg/ml (1:1000 adrenalina) = 0,15 mg 
= 150 mcg) (Quadro 4).

O melhor local para a injeção IM é a porção anterola-
teral do terço médio da coxa. A agulha a utilizar na injeção 
tem de ser suficientemente comprida para assegurar que 
a adrenalina é injetada no músculo (21G -cor verde, com 
4 cm, também conhecida por agulha intramuscular).

A adrenalina IV só deve ser administrada por profis-
sionais experientes na utilização e titulação de vasopres-
sores na prática clínica (por exemplo, anestesiologistas 
ou intensivistas)7. Em doentes com circulação espontânea, 
a adrenalina intravenosa pode provocar hipertensão po-
tencialmente fatal, taquicardia, arritmias e isquemia do 
miocárdio. Não administrar a solução de adrenalina 
1:1.000 por via IV sem diluição prévia apropriada (diluir 
1 mg até 100 ml de soro fisiológico, pode usar esta dilui-
ção para bólus ou para infusão). Titular a adrenalina IV 
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em bólus de 20 a 50 mcg (2 a 5 ml da diluição prévia 
proposta) em função da resposta. Nas crianças não fazer 
adrenalina IV em bólus. Se forem necessárias doses re-
petidas, estabelecer perfusão IV de adrenalina usando os 
quadros que existem para o efeito (1 a 10 mcg/min é a 
dose habitual, o que corresponde a 6 a 60 ml/h da diluição 
prévia, titulando para o efeito pretendido).

A adrenalina continua a ser o vasopressor de primeira 
linha para o tratamento de reações alérgicas. Ponderar 
outros vasopressores e inotrópicos (noradrenalina, vaso-
pressina, terlipressina) quando a reanimação inicial com 
adrenalina e fluido não é bem -sucedida. Estes fármacos só 
devem ser usados em contextos especializados (bloco, 
unidades de cuidados intensivos), onde há experiência na 
sua utilização. O glucagon pode ser útil para tratar reações 
alérgicas em doentes medicados com betabloqueadores.

Fluidoterapia
A fluidoterapia atempada é um dos factores determi-

nantes para evitar e corrigir a hipotensão/choque distri-
butivo que poderá conduzir a paragem cardiorrespirató-
ria. Deve -se administrar um bólus rápido de fluídos IV 
(500 -1000 ml de um cristaloide no adulto), monitorizar 
a resposta e se necessário administrar doses adicionais. 
Nas crianças está recomendado um bólus de fluidos cris-
talóides de 20 ml/kg. Neste contexto entende -se por 
cristaloide o soro polieletrolítico para uso endovenoso, 
isotónico e sem glicose, como por exemplo o Poli ® ou 
o Plasma -Lyte ®.

Outros fármacos
A administração de anti -histamínicos, embora reduza 

os sintomas, não é life saving e nunca deve atrasar a admi-
nistração de adrenalina intramuscular. O fármaco anti-
-histamínico sugerido é a clemastina. A dose no adulto 
são os 2 mg IV ou IM. Na criança a dose correta é de 
0,025mg/kg/dose IM ou EV (até um máximo de 2 mg).

Há pouca evidência que suporte a utilização por ro-
tina de anti -histamínicos H2 (p. ex. ranitidina, cimetidina) 
para o tratamento destas situações.

A administração de corticoide serve essencialmente 
para a prevenção de reações bifásicas (recrudescimento da 
reação alérgica após 6 a 8 h) e não é também life saving e 
nunca deve atrasar a administração de adrenalina intramus-
cular. Há pouca evidência sobre qual a dose ideal por exem-
plo de hidrocortisona, sugerindo -se no adulto 200 mg IV 
e na criança 4mg/kg IV lento.

Paragem cardiorrespiratória
Em caso de paragem cardiorrespiratória devem iniciar-

-se de imediato as medidas de suporte avançado de vida, 
de acordo com as mais recentes guidelines do ERC.

PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS

O diagnóstico de reações de hipersensibilidade é clí-
nico e os meios complementares são apenas auxiliares. 
Existem vários diagnósticos diferenciais que devem ser 
considerados de acordo com a gravidade das manifesta-
ções clínicas e excluídos quando necessário, nunca atra-
sando a intervenção de tratamento.

Em todas as reações de hipersensibilidade moderadas 
a graves a produto de contraste deve realizar -se uma co-
lheita de sangue para quantificação dos níveis de triptase 
sérica. A colheita deve ser o mais precoce possível entre 
15 minutos a 6 horas após o início dos sintomas.

Em todas as reações de hipersensibilidade modera-
das a graves com produto de contraste deve ser pedi-
da consulta de Imunoalergologia. Na consulta de Imu-
noalergologia vão ser interpretados os resultados da 
triptase sérica. Os aumentos de triptase sérica apoiam 
o diagnóstico de hipersensibilidade mediada por IgE, 
mas, se normais, não excluem uma reação anafilática. 
Em caso de elevação do valor de triptase sérica deverá 
ser feita nova colheita após a resolução dos sintomas, 
no follow -up do doente, em consulta de Imunoalergo-
logia. Outros meios complementares de diagnóstico 
serão realizados durante o seguimento em consulta de 
Imunoalergologia.
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ALTA E REFERENCIAÇÃO

Os doentes com reação de hipersensibilidade mode-
rada ou grave devem ser tratados e observados durante 
pelo menos 8 horas num serviço com capacidade para 
tratar estas situações8. Desconhece -se a incidência exa-
ta de reações bifásicas que poderiam justificar uma vigi-
lância mais prolongada. Não há uma forma fidedigna de 
prever quem vai sofrer uma reação bifásica. Assim, é 
importante que as decisões sobre a alta sejam tomadas 
para cada doente individualmente por um médico expe-
riente. Não há indicação para a manutenção de tratamen-
to em ambulatório se todos os sintomas resolveram.

Antes da alta todos os doentes devem:
–  Ser informados sobre a natureza da reação e sobre 

a necessidade de continuar a investigação clínica. 
O doente será informado ainda de que deve evitar 
o meio de contraste até ir à consulta de Imunoa-
lergologia;

–  Receber instruções claras para regressarem ao hos-
pital se os sintomas ressurgirem;

–  Ser referenciados a um especialista em Imunoaler-
gologia.

Assim, devem ser referenciados para a consulta de 
Imunoalergologia os seguintes doentes:

–  Com risco acrescido para reação de hipersensibili-
dade a contraste (suspeita de reação prévia mode-
rada ou grave ao produto de contraste). Referen-
ciação pelo médico Imagiologista ou pelo médico 
que requisita o exame com contraste;

–  Que tiveram uma reação de hipersensibilidade mo-
derada ou grave ao produto de contraste.

REGISTOS E ALERTAS

Sempre que ocorrer uma reação adversa aguda não 
nefrotóxica a produto de contraste deve ser feito um 
registo clínico8. Este registo deve conter a descrição das 

manifestações clínicas, terapêutica realizada e tempo até 
à resolução dos sintomas.

Deve ainda ser feito o registo da reação adversa no 
site da INFARMED (em plataforma própria), sendo que 
sempre que necessário deverá socorrer -se de informação 
do enfermeiro ou técnico.

A inserção da informação de reação de hipersensibi-
lidade a produto de contraste no processo clínico/eletró-
nico do doente sob a forma de alerta é fundamental para 
prevenir futuras administrações e reações.
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CASO CLÍNICO

Proctocolite induzida por proteína 
alimentar em lactente sob aleitamento 
materno exclusivo

Food-protein induced proctocolitis in an exclusive breastfed infant

RESUMO

Introdução: A protocolite induzida por proteína alimentar é uma reação de hipersensibilidade não -IgE me-
diada, mais frequentemente desencadeada pela ingestão de leite de vaca ou soja mas também já reconhecida no 
contexto de aleitamento materno exclusivo. Pode manifestar -se nas primeiras semanas de vida e o seu diagnósti-
co constitui um desafio pela inespecificidade das manifestações clínicas, muitas vezes levando a intervenções 
médicas desnecessárias e invasivas. Caso clínico: Os autores apresentam um lactente com um mês de vida sob 
aleitamento materno exclusivo, avaliado por dejeções hemáticas, recusa alimentar e irritabilidade, cuja investiga-
ção clínica foi consecutivamente negativa e cujas manifestações clínicas reverteram após evicção do leite materno 
e início de leite extensamente hidrolizado. Conclusões: A evicção da proteína alimentar desencadeante resulta 
numa recuperação clínica geralmente completa e sem sequelas tardias. Pode ser necessária a suspensão do alei-
tamento materno em lactentes nos quais não seja identificada outra causa para a hipersensibilidade.
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INTRODUÇÃO

A proctocolite induzida por proteína alimentar 
(PCIPA) é uma hipersensibilidade alimentar não 
IgE mediada, cujo mecanismo fisiopatológico 

não está ainda bem esclarecido1,2,4,6. Leite de vaca e soja 
são os desencadeantes mais comuns, mas alimentos só-
lidos podem estar implicados1,2,3,5,6.

A PCIPA pode manifestar -se nas primeiras semanas 
de vida, de forma aguda ou crónica, sendo a última mais 
rara, associada a início mais precoce e a sintomas menos 
exuberantes (vómitos intermitentes, diarreia hemática, 
má progressão ponderal e letargia)1,4,8 e estando já des-
crita em recém -nascidos (RN)/lactentes sob aleitamento 
materno exclusivo6,7,8.

O diagnóstico é essencialmente clínico e muitas 
vezes tardio, por não haver um teste diagnóstico de-
finitivo ou manifestações cutâneas e respiratórias con-
comitantes3, com remissão dos sintomas após evicção 
do agente desencadeante2,3. Implica diagnóstico dife-
rencial com outras situações clínicas de natureza alér-
gica, infecciosa, cirúrgica, metabólica, hematológica ou 
imunológica4,9, levando frequentemente a tratamentos 
desnecessários4.

A maioria adquire tolerância alimentar no primeiro 
ano de vida, devendo esta ser documentada por prova 
de tolerância oral2,3.

CASO CLÍNICO

Lactente do sexo masculino, sob aleitamento mater-
no exclusivo desde o nascimento, com adequada progres-
são ponderal. História de períodos prolongados de cho-
ro inconsolável desde o nascimento. Pais com história de 
asma moderada.

Com um mês de vida submetido a herniorrafia ingui-
nal bilateral. Alta no próprio dia, clinicamente bem e a 
tolerar leite materno. No mesmo dia, por dejeções com 
muco e vestígios de sangue, recusa alimentar e irritabili-
dade, recorreu ao serviço de urgência pediátrico.

À admissão objetivava febre (38,6ºC), gemido e má 
perfusão periférica, com distensão abdominal. Analitica-
mente destacava -se: Hb 8,6g/dL, leucócitos 7500/mm3, 
plaquetas 384000/mm3, PCR 1,76mg/dL. Gasimetria ve-
nosa sem alterações.

Pela distensão abdominal, realizou ecografia que re-
velou espessamento parietal do íleo terminal, cego e 
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ABSTRACT

Introduction: Food -protein induced proctocolitis is a non -IgE mediated hypersensitivity reaction, most often triggered 
by the ingestion of cow’s or soy milk but it has also been recognized in exclusive breastfed infants. It may occur in the 
f irst weeks of life and its diagnosis is challenging given the lack of specif icity of clinical manifestations, often leading to 
invasive and unnecessary medical interventions. Clinical report: The authors present a one -month old infant, exclusive-
ly breastfed, admitted for bloody stools, irritability and declining oral intake, whose clinical investigation was consecutive-
ly negative and whose clinical manifestations reversed after excluding breast milk eviction and introducing of extensively 
hydrolyzed milk. Conclusions: The exclusion of the triggering food protein usually leads to complete clinical response 
and no late sequelae. It may be necessary to stop breastfeeding in infants in whom no other cause for hypersensitivity 
has been identif ied.
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colon ascendente, com episódios de peristaltismo aumen-
tado e marcada distensão gasosa. Mostrou também lâmi-
na de líquido interansas em topologia pélvica e formações 
ganglionares infracentimétricas. Estas alterações foram 
descritas como sugestivas de invaginação intestinal inter-
mitente, sem indicação cirúrgica urgente, tendo sido ad-
mitido para vigilância na Unidade de Cuidados Intensivos 
Pediátricos, em pausa alimentar.

Manteve -se em ar ambiente e com frequências car-
díacas (FC) entre 150 e 170 bpm. Por manter febre re-
petiu avaliação analítica em D1 de internamento: Hb 7,1 
g/dL e PCR 5,6 mg/dl. Foi decidida transfusão de concen-
trado eritocitário em D2 por aumento da FC. Pela subi-
da dos parâmetros de infeção realizou punção lombar, 
com exame citoquímico negativo. Apesar de se encontrar 
sem febre em D2 de internamento, iniciou ampicilina, 
cefotaxima e metronidazol, que suspendeu em D4 após 
exames culturais (urocultura, líquor e hemocultura) ne-
gativos. Repetiu ecografia abdominal, que revelou espes-
samento parietal do cólon, com pequena quantidade de 
líquido puro interansas nos quadrantes direitos.

Perante o quadro de dejeções hemáticas, realizou 
cintigrafia que excluiu divertículo de Meckel. Pesquisa de 
rotavírus, E. coli O:157, Campylobacter, Yersinia, Salmonel-
la e Shigella nas fezes negativa. Toxina de Clostridium difi-
cille negativa.

Ainda em D1 de internamento iniciou alimentação 
entérica com leite extensamente hidrolizado, com 
tolerância e regressão das dejeções hemáticas. Rei-
niciou aleitamento materno em D2. Em D3, por apa-
recimento de exantema maculopapular de distribuição 
centrífuga, poupando os membros inferiores, e edema 
palpebral bilateral, com nova dejeção com sangue vivo, 
retomou leite extensamente hidrolizado, com reso-
lução das alterações descritas. Neste contexto, foi 
avaliado por Imunoalergologia, tendo sido pedidas IgE 
específicas para leite total, alfa -lactoalbumina, beta-
-lactoglobulina e caseína, todas com resultado <0,35 
kU/l. Não foram realizados, no internamento, testes 
cutâneos por picada.

Foi considerada como hipótese diagnóstica provável 
proctocolite induzida por proteínas alimentares, com 
resposta cutânea após reintrodução do leite materno. 
Teve alta em D7 de internamento, clinicamente bem, 
mantendo alimentação com leite extensamente hidroli-
zado para o domicílio, por decisão dos pais.

DISCUSSÃO

A hipersensibilidade alimentar consiste numa respos-
ta imunológica anormal a proteínas alimentares, podendo 
apresentar -se clinicamente de formas diversas: reações 
mediadas por IgE, reações mistas (mediadas por IgE e por 
células) e reações mediadas por células. Nestas últimas 
incluem -se a enteropatia (EPIPA), proctocolite (PCIPA) 
e enterocolite (EIPA), induzidas por proteínas alimentares, 
a doença celíaca e a hemossiderose pulmonar, induzida 
por alimentos2,3.

As reações de hipersensibilidade mediadas por células 
parecem ser mais frequentes no sexo masculino e associar-
-se a antecedentes pessoais ou familiares de atopia2,3. Os 
sintomas surgem tipicamente entre o 1.º e o 3.º meses 
de vida, embora os relacionados com alimentos sólidos 
tendam a surgir mais tardiamente, com a diversificação 
alimentar2. O leite de vaca e soja são os alimentos mais 
frequentemente implicados1,2,3,5,6. Também reações de 
hipersensibilidade não -IgE mediadas desencadeadas por 
proteínas presentes no leite materno são possíveis e de-
vem ser consideradas na presença de cenário clínico su-
gestivo8. Embora raras, reações alérgicas, como urticária 
e anafilaxia associadas à ingestão de leite materno, têm 
sido descritas7.

As manifestações clínicas e laboratoriais de EIPA e 
PCIPA são diferentes: EIPA pode manifestar -se durante 
o primeiro ou segundo anos de vida, enquanto PCIPA se 
manifesta mais frequentemente nos primeiros 6 meses e 
geralmente nas primeiras 4 semanas de vida, ocasional-
mente em lactentes sob aleitamento materno exclusivo2,3. 

Nestes, as alterações clínicas são geralmente mais insi-

PROCTOCOLITE INDUZIDA POR PROTEÍNA ALIMENTAR  
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diosas3. Contrariamente ao observado na EIPA, em que 
a emese é mais exuberante, podendo haver progressão 
para choque hipovolémico e acidemia, na PCIPA a carac-
terística mais significativa é a presença de dejeções pas-
tosas com sangue em lactente com bom estado geral, 
ocasionalmente com cólica mas raramente com progres-
são para desidratação2,3. Nestes, anemia e hipoalbumine-
mia são raras2,3. No caso apresentado, a anemia deveu -se, 
provavelmente, não só a perdas intestinais ocultas no 
contexto da proctocolite, mas também a perdas relacio-
nadas com o procedimento cirúrgico realizado. Conside-
rando as características clínicas e laboratoriais de ambas 
as situações clínicas, o caso clínico apresentado parece 
ser mais sugestivo de PCIPA. As alterações descritas 
colocam diagnóstico diferencial com fissura anal, gas-
troenterite infeciosa, anafilaxia, alterações metabólicas, 
sépsis, invaginação intestinal ou enterocolite necrotizan-
te, muitas vezes culminando em tratamento antibiótico 
e intervenções invasivas desnecessárias3,4,9. Endoscopi-
camente, a colite é mais exuberante na EIPA e mais focal 
na PCIPA3. A PCIPA parece resolver mais precocemente, 
geralmente nos primeiros 12 meses de vida2,3.

As provas de provocação oral são o gold standard 
diagnóstico. No entanto, não são necessárias na maioria 
dos lactentes, especialmente quando existe história clí-
nica sugestiva, com resolução dos sintomas após evicção 
do alimento desencadeante1,2,3. A prova de provocação 
oral é importante na documentação da tolerância, de-
vendo ser realizada depois dos 12 meses de idade nas 
hipersensibilidades induzidas pelas proteínas do leite de 
vaca ou, mais precocemente, a partir dos 6 meses, se 
hipersensibilidade à soja2. A maioria dos doentes tem 
testes cutâneos por picada (TCP) negativos e IgE espe-
cíficas indetetáveis na altura do diagnóstico. Só muito 
raramente os doseamentos de IgE específicas são positi-
vos1,2,6 e estes casos parecem associar -se a doença mais 
grave e/ou prolongada e até apresentar alteração do fe-
nótipo clínico para o de reação de hipersensibilidade 
imediata2,3. Apesar de os TCP se mostrarem promissores 
no diagnóstico desta condição, ainda não estão estabe-

lecidos como testes diagnósticos ou de aquisição de to-
lerância, parecendo no entanto existir uma relação entre 
a positividade dos TCP e a ausência de aquisição de to-
lerância oral2.

Em RN/lactentes sob aleitamento materno exclusivo 
a eliminação do agente desencadeante da dieta materna 
resulta geralmente numa resolução gradual dos sintomas3. 

No caso clínico apresentado, no entanto, a evicção do 
agente desencadeante da dieta materna não foi tentada, 
por decisão dos pais. Mais raramente, a persistência de 
hemorragia intestinal, apesar de evicção materna adequa-
da, pode dever -se a incorreta identificação da proteína 
desencadeante ou a hipersensibilidade às próprias pro-
teínas do leite materno3.

A hipersensibilidade gastrointestinal mediada por 
células a proteínas alimentares parece ser uma condição 
autolimitada e sem sequelas, exceto naqueles com IgE 
específicas positivas3. Alguns estudos descrevem pro-
gressão para doença atópica (eczema, asma). Parece 
haver um maior risco de alergia alimentar IgE mediada 
no grupo de doentes com EIPA. Não existem documen-
tados casos de progressão para doença inflamatória 
intestinal3.

Um baixo índice de suspeição é a principal causa de 
atraso diagnóstico4. Com este caso os autores pretendem 
alertar para esta condição clínica que tem vindo a ser 
reconhecida de forma crescente, mesmo em RN/lacten-
tes sob aleitamento materno exclusivo.

Contacto:
Carolina Prelhaz
Centro Hospitalar Barreiro Montijo
Av. Movimento das Forças Armadas, 2830 -003 Barreiro
E-mail: carolinaprelhaz@gmail.com
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COMENTÁRIO

A pustulose generalizada exantemática aguda é uma 
reação adversa cutânea grave1,2. Pode ser causada 
por fármacos (90% dos casos, aminopenicilinas, 

sulfonamidas, hidroxicloroquina, anti-fúngicos), infeções 
víricas ou bacterianas. Clinicamente manifesta-se por pe-
quenas pústulas estéreis de aspeto não-folicular, numa base 
eritematosa e pruriginosa, localizadas preferencialmente 
ao tronco e pregas cutâneas1. Tipicamente, 48 horas após 
a toma do fármaco suspeito surge febre e pustulose1. Nos 
casos mais graves pode existir atingimento das mucosas e 
envolvimento sistémico (20% dos casos3). Analiticamente 
há leucocitose e neutrofilia. A evolução é geralmente be-
nigna, com resolução clínica em cerca de duas semanas4. 
O diagnóstico diferencial inclui psoríase pustulosa, DRESS, 
SSJ e NET1,4. O tratamento inclui a interrupção do fárma-
co suspeito, a prevenção de infeções, a corticoterapia tó-
pica e/ou sistémica e terapêutica anti-histamínica1-4.

Os autores descrevem o caso de uma mulher de 23 
anos que iniciou febre (38,1ºC) e pústulas na face, membros 
superiores e tronco, três dias após o início de amoxicilina/ 
/ácido clavulânico 875/125mg 2id por amigdalite aguda. Ana-
liticamente apresentava leucocitose (14 000 células/ml) e 
aumento da proteína C reativa (PCR 5 mg/dL). O antibió-
tico foi suspenso e a doente medicada com eritromicina, 
metilprednisolona na dose de 1mg/kg e bilastina 20mg 2id 
com resolução completa das lesões.

COMMENT

Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) is 
a severe cutaneous adverse reaction1,2. It can be 
caused by drugs (in 90% of cases; mostly aminope-

nicillins, sulfonamides, hydroxycloroquine and anti-fungal 
agents), viral/bacterial infections. Clinically, AGEP is charac-
terized by small non-follicular, sterile pustules on an ery-
thematous base, affecting mostly the trunk and intertriginous 
regions1. Typically, 48 hours after taking the culprit medica-
tion, the affected patient develops fever and pustulosis1. In 
severe cases, there can be mucous membranes involvement 
or systemic involvement (which occurs in 20% of cases3). 
Leukocytosis and neutrofillia may exist on blood analysis. 
Evolution is usually benign, with clinical resolution in 2 
weeks4. Differential diagnosis includes pustular psoriasis, 
DRESS, SJS and TEN1,4. Treatment is based on culprit drug 
withdrawal, preventing infections, topical or systemic corti-
costeroids and anti-hystamines1-4.

The authors present a case of a 23-year-old woman who 
developed fever (maximum 38.1ºC) and pruriginous pustular 
lesions on the face, upper arms and trunk, 3 days after initiat-
ing amoxicillin and clavulanic acid (875/125mg bid) due to acute 
tonsillitis. Complete blood count showed leukocytosis of 14000 
cells/ml and elevated C-reactive protein (5 mg/dL). The culprit 
drug was suspended, and erythromycin was prescribed, as well 
as methylprednisolone 1mg/kg, and bilastine 20mg bid with 
resolution of skin lesions.

ALLERGYMAGE

GLOSSÁRIO DE ABREVIATURAS:

AGEP – Acute generalized exanthematous pustulosis
DRESS – Drug eosinophilia with systemic symptoms 
NET – Necrólise epidérmica tóxica
SSJ – Síndrome de Stevens-Johnson
SJS – Stevens-Johnson syndrome
TEN – Toxic epidermic necrolysis
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TWENTY YEARS’ EXPERIENCE WITH 
ANAPHYLAXIS-LIKE REACTIONS TO 
LOCAL ANESTHETICS: GENUINE ALLERGY 
IS RARE

Axel Trautmann, M.D, Matthias Goebeler, M.D., Johanna 
Stoevesandt, M.D.

J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6:2051-8.e1

Introdução: A administração de anestésicos locais 
(AL) é, com frequência, seguida de reações sugestivas de 
anafilaxia, condicionando a suspeita de alergia. Porém, a 
demonstração de alergia IgE-mediada aos AL é rara.

Objetivo:  Avaliar se a elevada discrepância entre 
casos suspeitos e confirmados de alergia a AL se associa 
à existência de falsos negativos na avaliação diagnóstica.

Métodos: Análise retrospetiva dos dados clínicos e 
testes diagnósticos dos doentes referenciados a uma clí-
nica por suspeita de alergia IgE-mediada a AL num perío-
do de 20 anos. 

Foram realizados testes intradérmicos (TID) e prova 
de provocação subcutânea (PPS) de acordo com as gui-
delines internacionais. Os TID foram iniciados na diluição 
de 1/10 e, se positivos, realizados nas diluições de 1/100 
e 1/1000. As PPS foram realizadas em todos os doentes 
com TID negativos ou com TID positivo exclusivamente 
na diluição de 1/10, com administração de doses crescen-
tes de AL até à dose cumulativa de 38 mg. Desde 2004, 
foi feito o doseamento da triptase sérica basal em todos 
os doentes com história de reações graves.

Resultados: Do total de 402 doentes, 29 reportaram 
urticária, com ou sem angioedema, até 30 minutos após 
a injeção de AL. Destes, 14 obtiveram o diagnóstico de 

urticária aguda espontânea, 13 tiveram reações de hiper-
sensibilidade IgE ou não IgE-mediadas a outros fármacos. 
A alergia IgE-mediada ao AL em causa (articaína) foi con-
firmada em 2 casos, um dos quais apresentou reatividade 
cruzada com todas as caínas do grupo amida. Foi diag-
nosticada mastocitose sistémica a um doente.

Realizaram-se 771 PPS aos 402 doentes, nenhuma das 
quais com reações objetiváveis. Em 30% dos casos foram 
relatados sintomas semelhantes à reação inicial. Realizou-
-se retrospetivamente o diagnóstico de reação aguda 
psicossomática em 224 doentes (56%) e de síncope neu-
ro-cardiogénica em 119 casos (30%). As restantes reações 
sem sinais cutâneos foram interpretadas como reação 
adversa não alérgica ao AL ou à adrenalina.

Estes resultados demonstraram o elevado valor pre-
ditivo negativo dos TID.

Conclusão: As reações IgE-mediadas a AL são, de 
facto, raras.  Os TID e as PPS são úteis e eficazes na sua 
identificação.

Comentários: Os AL constituem um dos grupos 
farmacológicos mais frequentemente utilizados. Os efeitos 
adversos são raros e maioritariamente associados a so-
bredosagem ou injeção intravascular acidental.

Salienta-se a elevada frequência diagnóstica de reação 
psicossomática, definida pelos autores como dispneia as-
sociada a palpitações e parestesia acral/perioral na ausên-
cia de manifestações cutâneas, e de síncope neurocardio-
génica, definida por episódios de hipersudorese, náuseas, 
tonturas e/ou bradicardia. Estes sintomas estarão associa-
dos à dor ou ansiedade provocada por procedimentos 
invasivos. No entanto, não foi realizada a determinação da 
triptase sérica durante as reações, a qual seria um impor-
tante auxiliar diagnóstico, particularmente nos casos em 
que existiu reprodutibilidade de sintomas subjetivos na PPS. 
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Denota-se ainda que a PPS foi negativa para os AL com 
TID positivos apenas para a diluição de 1/10. Os autores 
concluem que esta concentração será irritativa, sugerindo 
que o estudo destes doentes deve ser iniciado com TID 
na concentração de 1/100, ao contrário do que atualmen-
te se encontra preconizado nas guidelines do ENDA.

Ana Isabel Rodolfo
Interna de Imunoalergologia

Centro Hospitalar de São João, EPE, Porto

INFLUENCE OF ANTIBIOTIC USE IN EARLY 
CHILDHOOD ON ASTHMA AND ALLERGIC 
DISEASES AT AGE 5

Yamamoto-Hanada K, Yang L, Narita M, Saito H, Ohya Y. 

Ann Allergy Asthma Immunol 2017;119:54-8.

Introdução: A asma (AB), rinite alérgica (RA) e der-
matite atópica (DA) são consideradas doenças crónicas 
de elevada prevalência no mundo industrializado. Entre 
2000 e 2010, o consumo global de antibióticos aumentou 
consideravelmente, incluindo no Japão, onde 60% das 
crianças com infeções do trato respiratório superior re-
correram à antibioterapia.

Objetivo: Avaliar a relação entre a exposição a an-
tibióticos, nos primeiros 2 anos de vida, e o surgimento 
de doenças alérgicas em crianças de 5 anos, no Japão.

Métodos: Estudo prospetivo, realizado entre 2003 
e 2005, que seguiu 1701 grávidas em Tóquio. Nos 1550 
nados-vivos, foi aplicado o Questionário Internacional 
para o Estudo da Asma e Alergias na Infância em três 
momentos distintos: durante a gravidez, aos 2 e aos 5 
anos. Nos dois últimos, os pais foram ainda questio-
nados acerca da eventual exposição a antibióticos. 
Foram identificados fatores de confundimento e apli-
caram-se modelos de regressão logística aos dados 
recolhidos.

Resultados: 48,3% das crianças avaliadas utilizaram 
pelo menos um antibiótico nos dois primeiros anos de 
vida: a cefalosporina em 21,5% dos casos, seguido dos 
macrólidos em 19,2%. Na análise dos dados entre grupo 
que utilizou vs grupo que não utilizou antibiótico em crian-
ças aos 5 anos, obteve-se uma diferença estatisticamen-
te significativa para a AB (18,6 vs 14,4%; p=0,009), DA 
(24,5% vs 18,7%; p=0,032) e RA (13,5% vs 7,9%; p=0,006). 
Nos modelos de regressão logística, constatou-se igual-
mente que a exposição a antibióticos até aos dois anos 
estava associada ao aparecimento de AB (OR 1,72, 95% 
CI 1,10-2,70), DA (OR 1,40, 95% CI1,01-1,94) e RA (OR 
1,65. 95% CI 1,05-2,58) em crianças com 5 anos. As ce-
falosporinas apresentaram maior associação com a AB 
(OR 1,97, 95% CI 1,23-3,16) e com RA (OR 1,82, 95% CI 
1,12-2,93), enquanto os macrólidos se associaram mais 
com DA (OR 1,58, 95% CI 1,07-2,33).

Conclusão: A utilização de antibióticos nos dois pri-
meiros anos de vida constituiu um fator de risco para o 
aparecimento de asma, dermatite atópica e rinite alérgi-
ca nas crianças aos cinco anos de idade.

Comentário: Este trabalho assume-se como o 
primeiro a demonstrar a relação entre a exposição aos 
antibióticos nos dois primeiros anos de vida e o apare-
cimento das patologias alérgicas mais prevalentes em 
crianças japonesas aos 5 anos de idade. Foi ainda pos-
sível associar as cefalosporinas ao aparecimento de AB 
e RA e os macrólidos ao aparecimento de DA na po-
pulação estudada. Apesar de ser do conhecimento co-
mum que estes dois antibióticos não são os mais utili-
zados em Portugal, mas antes as penicilinas, não deixa 
de ser interessante constatar que segundo este estudo 
nem a penicilina nem os macrólidos estavam associados 
ao aparecimento de AB aos 5 anos. Outros estudos 
europeus foram realizados de forma a estudar a relação 
entre estas duas variáveis e a maioria encontrou uma 
associação estatisticamente significativa com todas as 
classes de antibióticos, incluindo as penicilinas. Novos 
estudos que incluam a realidade portuguesa deverão 
ser realizados, com o objetivo de racionalizar a utiliza-
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ção de antibióticos e, consequentemente, contribuir 
para o entendimento da relação destes com a patologia 
alérgica. 

Sofia Couto
Interna de Formação Específica de Imunoalergologia

Centro de Imunoalergologia,  
Hospital CUF Descobertas, Lisboa

OMALIZUMAB CAN INHIBIT RESPIRATORY 
REACTION DURING ASPIRIN 
DESENSITIZATION

Lang DM, Aronica MA, Maierson ES, Wang XF,  
Vasas DC, Hazen SL

Ann Allergy Asthma Immunol 2018;121:98-104

Resumo: A doença respiratória exacerbada pela as-
pirina (DREA) afeta 7% dos adultos asmáticos,  frequen-
temente apresentando rinossinusite e asma graves refra-
tárias à terapêutica. 

Alguns estudos demonstraram que a dessensibilização 
à aspirina poderia reduzir a terapêutica necessária ao 
controlo da doença, bem como o número de interna-
mentos e cirurgias nasossinusais nestes doentes. No en-
tanto, este procedimento é pouco realizado, dado o 
risco elevado de broncospasmo grave associado. Vários 
fármacos têm sido utilizados como pré-medicação no 
sentido de evitarem esta reação, mas com resposta ob-
tida incompleta e heterogénea.

Considerando estar o omalizumab associado à deple-
ção de IgE, FCeRI, IL 4 e linfócitos T/B na via aérea e a 
redução de eosinófilos nos tecidos, os autores colocaram 
a hipótese de a administração de omalizumab pré-des-
sensibilização à aspirina levar a uma redução significativa 
das reações respiratórias associadas.

Assim, realizaram um estudo aleatorizado, duplamen-
te cego e controlado com placebo, que incluiu  adultos 

com DREA e critérios para terapêutica com omalizumab. 
A administração de omalizumab ou placebo ocorreu du-
rante 16 semanas, iniciando-se então a dessensibilização 
com aspirina até à dose de 650mg bid.

De 72 doentes avaliados, 16 cumpriam critérios para 
inclusão no estudo, tendo 11 completado com sucesso o 
protocolo de dessensibilização – 7 aleatorizados para 
omalizumab, 4 para placebo. 

Todos os doentes sob placebo apresentaram sintomas 
respiratórios durante a dessensibilização com aspirina, 
2 com broncospasmo. No grupo sob omalizumab, 2 re-
feriram rinossinusite e 5 não tiveram qualquer sintoma-
tologia (estes com níveis de LTE4 inferiores). Os autores 
concluem que em doentes atópicos com DREA a admi-
nistração prévia de omalizumab esteve associada a um 
processo de dessensibilização à aspirina, com menor 
risco de reações adversas respiratórias.

Comentário: Trata-se do único estudo publicado 
com o objetivo de avaliar a eficácia terapêutica do oma-
lizumab no controlo das reações adversas respiratórias 
durante a dessensibilizacao à aspirina nos doentes com 
DREA. Os resultados são sugestivos do benefício desta 
utilização, provavelmente pelo efeito anti-inflamatório 
conduzir à diminuição da libertação de leucotrienos du-
rante a exposição à aspirina.

Importa referir positivamente o desenho do estudo 
e ainda a dose elevada de aspirina atingida na dessensibi-
lização. Não obstante, apresenta algumas limitações me-
todológicas: o pequeno número de doentes incluídos não 
permite extrapolação dos resultados para a população 
com DREA; manutenção de terapêutica com montelu-
caste (não suspensa por motivos éticos) poderá ter in-
fluenciado o outcome obtido.

Ainda a ter em conta na interpretação dos resulta-
dos: valores de IgE total basais superiores nos doentes 
aleatorizados para omalizumab (embora estudos afir-
mem que o valor de IgE basal não influencia a resposta 
ao omalizumab); os três indivíduos do sexo masculino 
incluídos foram aleatorizados para omalizumab e ne-
nhum apresentou sintomas respiratórios, sendo des-
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conhecida a influência do género na resposta obtida. 
Há ainda a destacar que os resultados deste estudo não 
se podem generalizar a outros esquemas de utilização 
do omalizumab.

Finalmente, apesar do papel promissor no controlo 
do risco associado à dessensibilização à aspirina, a hete-
rogeneidade de resultados do omalizumab na asma, re-

fletindo uma diversidade de fenótipos inflamatórios e 
imunológicos nesta situação, poderá também existir nos 
doentes com DREA.

Filipa Semedo
Interna de Formação Específica de Imunoalergologia,

Centro Hospitalar de Setúbal
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A imunoterapia com alergénios (ITA) é uma área 
específica da especialidade em grande desenvol-
vimento, não só porque esta terapêutica é con-

siderada um modelo de medicina de precisão, como 
também pelos avanços que têm ocorrido em relação aos 
adjuvantes e sistemas de libertação utilizados e ao desen-
volvimento de novas moléculas e formulações para a ITA.

Sendo a ITA uma área terapêutica que me suscita 
particular interesse, no último ano do meu internato, 
apoiada pela Bolsa SPAIC-Laboratórios Victória 2017, tive 
o privilégio de poder realizar um estágio de 3 meses (de 
1 de março a 31 de maio de 2018) num serviço do qual 
fazem parte algumas das referências europeias na área 
da imunoterapia com alergénios – Department of Allergy 
and Clinical Immunology at Royal Brompton Hospital and 
Imperial College London, em Londres (Figura 1).

O Royal Brompton Hospital localiza-se no Royal Borough 
of Kensington and Chelsea, em Londres, onde dispõe de 
três edifícios (um na Sydney Street, outro na Dovehouse 
Street e outro na Fulham Road) e, juntamente, com Ha-
refield Hospital, localizado em Uxbridge, formam o Royal 
Brompton and Haref ield NHS Foundation Trust. O Royal 
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Brompton Hospital foi construído no século XIX para ser 
utilizado como sanatório e é, atualmente, o maior hos-
pital especializado em patologia cardíaca e respiratória 
do Reino Unido. O Department of Allergy and Clinical Immu-
nology encontra-se localizado no piso 4 do polo do Royal 
Brompton, que se localiza na Fulham Road e é dirigido 
pelo Professor Doutor Stephen Durham. A atividade as-
sistencial deste serviço dirige-se apenas a adultos e do 
seu corpo clínico, para além do diretor, fazem parte 3 
médicos (Prof. Doutor Guy Scadding, especialista em 
Imunoalergologia, Dra. Natasha Gudawardana, Interna 
de Imunoalergologia e Dra. Gemma Villa-Nadal, clinical 
fellow em Imunoalergologia), uma dietista (Prof. Doutora 
Isabel Skypala) e duas enfermeiras especialistas em Imu-
noalergologia (Enf. Helena Rey-Gracia e Enf. Kaye Whee-
ler). Para além da atividade clínica este serviço encontra-
-se em estreita articulação com o Laboratório de 
Imunologia Clínica do Imperial College, em Londres, diri-
gido pelo Prof. Doutor Mohammed Samjhi. Dedicados a 
atividade de investigação estão, ainda, os médicos Prof. 
Doutor Moisés Calderón, Prof. Doutor Martin Penagos 
e Prof. Doutor Arif Eifan. 

Durante o meu período de estágio acompanhei todas 
as atividades do serviço (consultas, realização de testes 
cutâneos, administração de imunoterapia e atividades em 
hospital de dia, nomeadamente provas de provocação), 
tendo dado particular importância à Immunotheraphy Clinic.

O serviço não dispõe de internamento próprio. Quan-
do é necessário um apoio a doentes internados no Ser-
viço de Pneumologia, com patologias do foro da Imunoa-
lergologia, este é prestado pela interna do serviço, Dra. 
Natasha Gudawardana, supervisionada por um assisten-
te hospitalar. 

IMMUNOTHERAPHY CLINIC

A Immunotheraphy Clinic é uma consulta especializada 
onde é realizada a avaliação e monitorização dos doentes 
submetidos a ITA. Inicialmente criada pelo Prof. Doutor 

Moisés Calderón, esta consulta especializada ocorre às 
terças-feiras das 14h às 17h, no Hospital de Dia do Ser-
viço e às quartas-feiras das 9h às 13h num gabinete da 
consulta externa. Às terças-feiras, geralmente, são incluí-
dos os doentes ainda em fase de indução e às quartas-
-feiras são avaliados os doentes em fase de manutenção. 
Esta consulta é realizada pelo Prof. Doutor Stephen 
Durham, em colaboração com as enfermeiras do Serviço. 
No Royal Brompton a única imunoterapia aprovada é a 
imunoterapia subcutânea do laboratório ALK® disponi-
bilizada pelo hospital, sendo os doentes submetidos ape-
nas a protocolos de indução convencionais, com extratos 
depot para aeroalergénios (Alutard SQ®) e aquosos (Phlar-
malgen®) para os venenos de himenópteros (total de 14 
semanas para aeroalergénios e de 12 semanas para vene-
nos de himenópteros). Todos os doentes incluídos na fase 
de indução são avaliados clinicamente, nomeadamente a 
pressão arterial, a frequência cardíaca e ao peak expiratory 
flow (PEF), enquanto nos doentes em fase de manutenção 
esta avaliação clínica inclui apenas a medição do PEF. To-
dos os doentes, em protocolo de indução ou de manu-
tenção respondem sempre a um pequeno questionário 
clínico, onde é avaliado o estado de saúde, presença de 
infeção, o controlo de sintomas respiratórios, a existên-
cia de reações adversas prévias e a introdução de novos 
fármacos. Se o doente não apresentar contraindicação é 
administrada imunoterapia por uma das enfermeiras, fi-
cando o doente em vigilância durante uma hora. Após 
esta hora, são registadas eventuais reações adversas 
ocorridas e medido o PEF. No decurso do meu estágio 
participei, às terças-feiras, de forma direta na avaliação 
dos doentes em fase de indução antes e depois da admi-
nistração da imunoterapia, colaborando também na ava-
liação dos doentes em fase de manutenção. Nestes três 
meses participei de forma direta na avaliação de 56 doen-
tes sob imunoterapia com alergénios (34 em fase de in-
dução e 22 em fase de manutenção), sendo a imunotera-
pia administrada a estes doentes a seguinte: 6 veneno de 
abelha, 6 veneno de vespa, 16 mistura de 6 gramíneas 
selvagens, 13 mistura de 6 gramíneas selvagens + Secale 
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cereale, 7 bétula, 7 Dermatophagoides pteronyssinus + Der-
matophagoides farinae, 1 gato. Observei uma reação sis-
témica grau II, sem necessidade de terapêutica com adre-
nalina, num doente sob imunoterapia com gramíneas, em 
fase de indução, e ainda 2 reações locais exuberantes. 
Alguns dos doentes sob imunoterapia estavam a partici-
par em ensaios clínicos de estudos de investigação reali-
zados no Imperial College, pelo que, sempre que necessá-
rio, eram colhidas amostras de sangue e realizados 
questionários CRF – Case reports forms, mais específicos 
dos protocolos em investigação. 

OUTRAS CONSULTAS EXTERNAS

Durante o meu estágio participei nas consultas de 
Imunoalergologia geral, de Alergia Alimentar e na Nose 
Clinic.

Nas consultas de Imunoalergologia geral assisti às 
consultas do Professor Doutor Stephen Durham e do 
Prof. Doutor Guy Scadding (total de 68 consultas). Sem-
pre que possível observei de forma autónoma alguns 
doentes, sob a supervisão do Professor Doutor Stephen 
Durham. Os doentes são referenciados a estas consultas 
pelo seu médico de família ou por médicos de outras 
especialidades hospitalares. O médico avalia o doente 
através de uma história clínica detalhada e sempre que 
necessário o doente realiza uma espirometria e/ou testes 
cutâneos em picada com alergénios. A espirometria é 
realizada pelos médicos, sendo que todos os gabinetes 
têm um espirómetro portátil. Já os testes cutâneos são 
realizados pela equipa de enfermagem, de acordo com a 
prescrição médica, sendo registado o resultado em de-
calque e com tradução numérica do diâmetro médio da 
pápula. Na alergia respiratória é, geralmente, preconiza-
da a realização de testes cutâneos com uma bateria de 
aeroalergénios com um mínimo de 16 alergénios. No final 
de cada consulta, os médicos ditam um áudio-relatório 
clínico onde é indicado a avaliação clínica efetuada, as 
hipóteses diagnósticas prováveis e o plano e terapêutica 

estabelecidos para o doente respetivo. Esta gravação é 
datilografada por um elemento do secretariado e, depois 
de corrigido e assinado pelo médico é enviado por correio 
ao doente e ao médico de referenciou o doente à con-
sulta de Imunoalergologia. No meu entender, este pro-
cedimento é de extrema importância para manter uma 
boa articulação/comunicação entre os cuidados de saúde 
primários e os hospitalares e possibilita, ainda, que o 
doente tenha um plano escrito dos cuidados e terapêu-
ticas preconizadas.

Durante o estágio no Department of Allergy and Clini-
cal Immunology tive oportunidade de assistir a 38 consul-
tas de alergia alimentar. Estas eram realizadas pela Dra. 
Natasha Gudawardana e pela dietista Prof. Doutora 
Isabel Skypala. A maioria dos doentes são referenciados 
a estas consultas pelo seu médico de família para con-
firmação/exclusão ou para seguimento da sua alergia 
alimentar. Sempre que é necessário, durante a consulta 
são realizados testes cutâneos em picada com os alimen-
tos em natureza ou com os extratos alergénicos comer-
ciais dos alimentos. A articulação entre a equipa médica 
e a dietista nestas consultas é, em minha opinião, de 
extrema importância no estabelecimento de planos ali-
mentares, sem evicções alimentares excessivas e desne-
cessárias dos doentes. Nestas consultas o principal mo-
tivo de referenciação foi a síndrome de alergia oral (SAO) 
no contexto de reatividade cruzada entre pólenes e 
rosáceas. Também verifiquei que a alergia a frutos secos 
e amendoins era prevalente na população referenciada 
a esta consulta.

A Nose Clinic do Royal Brompton Hospital é uma con-
sulta realizada em conjunto pela Imunoalergologia e pela 
Otorrinolaringologia. Esta é uma consulta de referência 
no Reino Unido, sendo usualmente local de estágio de 
internos de ambas as especialidades provenientes de va-
riados hospitais do país. Esta consulta é coordenada pelo 
Professor Doutor Stephen Durham e pelo Dr. Hesham 
Saleh, da Otorrinolaringologia. Durante o meu estágio 
assisti a 50 consultas na Nose Clinic. A minha participação 
nestas consultas foi uma mais-valia deste estágio. Pude 
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aprender a realizar rinoscopias flexíveis sob a tutela do 
Professor Doutor Durham, e gradualmente fui realizando 
várias autonomamente. No final da consulta e da realiza-
ção das rinoscopias procedia-se, ainda, ao relato e gra-
vação do relatório clínico da consulta. A rinoscopia é uma 
técnica de fácil realização, pouco invasiva, realizada ape-
nas com anestésico local e que permite avaliar a permea-
bilidade, a anatomia da cavidade nasal, da nasofaringe e 
laringe, o grau de inflamação da mucosa, presença e ca-
racterísticas das secreções, despiste de patologia, no-
meadamente tumoral, pólipos ou de hemorragia. 

Durante o meu estágio, o Serviço estava a participar 
num ensaio clínico sobre os efeitos do mepolizumab na 
polipose grave bilateral. Sempre que os médicos do Ser-
viço observavam algum doente potencialmente elegível 
para este ensaio clínico, este era avaliado na Nose Clinic 
com uma avaliação por rinoscopia e documentação foto-
gráfica dos pólipos.

HOSPITAL DE DIA

Às segundas e sextas-feiras de manhã ocorrem as 
atividades do Hospital de Dia (Figura 2). Neste são rea-
lizados testes cutâneos com fármacos, provas de provo-
cação com fármacos, provas de provocação alimentar e 

ainda os Breath tests. Nestes testes respiratórios são 
medidos o hidrogénio e o metano expirado após ingestão 
de uma solução que contém lactose ou frutose. Estes 
testes são de fácil realização e permitem confirmar/excluir 
intolerância à lactose ou frutose. A realização destes 
testes fica a cargo da dietista e das enfermeiras do ser-
viço. Durante o meu estágio participei na realização de 
testes cutâneos com fármacos e nas provas de provoca-
ção com fármacos e alimentos. No Hospital de Dia, antes 
de iniciar as provas, o doente é avaliado pela equipa mé-
dica e de enfermagem. Se não apresentar contraindicação 
realiza a prova, após assinar o consentimento informado. 
Estas provas são preparadas pelos médicos que calculam 
e preparam as dosagens a administrar em cada etapa do 
protocolo, quer nas provas com fármacos quer nas ali-
mentares. Em relação às provas alimentares, cerca de 
70% das mesmas foram provas com frutos secos ou com 
amendoim. Nas provas com fármacos, as provas com 
betalactâmicos predominaram em relação às restantes, 
nomeadamente AINE. 

Também é em Hospital de Dia que é administrado, 
pelas enfermeiras, o omalizumab aos doentes com urti-
cária crónica, não controlada, com a dose máxima de 
anti-histamínicos e com UAS 7 ≥ 28. A seleção dos can-
didatos para omalizumab é feita pelos clínicos e discutida 
sempre em reunião multidisciplinar.

REUNIÃO MULTIDISCIPLINAR

Às sextas-feiras à tarde é realizada a reunião do ser-
viço. Nesta são revistos todos os procedimentos reali-
zados em hospital e dia nessa semana e feito o planea-
mento das provas da semana seguinte. É também nesta 
reunião que são apresentados os doentes candidatos a 
imunoterapia. Na reunião, revê-se o processo clínico dos 
candidatos e os resultados dos seus exames complemen-
tares. No caso de se decidir que o doente tem indicação 
para iniciar imunoterapia, as enfermeiras contactam-no 
e agendam o início da mesma. 

NOTÍCIAS

Figura 2.
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O Department of Allergy and Clinical Immunology co-
labora, ainda, nas reuniões interserviços do Royal Bromp-
ton Hospital. Durante o meu estágio pude assistir a uma 
reunião onde o Professor Doutor Adnan Custovic, em 
representação do Departamento de Paediatric Allergy 
Department e o Professor Doutor Stephen Durham 
apresentaram os estudos e ensaios clínicos em que os 
respetivos departamentos participaram nos últimos 
meses. 

Este estágio foi, na minha opinião, extremamente 
enriquecedor. Para além da oportunidade de trabalhar e 
aprender num hospital onde trabalham algumas das re-
ferências europeias na área da imunoterapia com aler-
génios, o facto de ter participado em todas as atividades 
do serviço foi, sem dúvida, uma mais-valia. Não posso 
deixar de agradecer a toda a equipa do Department of 
Allergy and Clinical Immunology do Royal Brompton Hospital 
pela forma simpática e acolhedora como me receberam 
e pelo interesse constante em que eu estivesse integra-
da na equipa (Figura 3). Deixo o meu agradecimento 
especial ao Prof Stephen Durham pela forma paciente 

como me ensinou a fazer rinoscopias. Agradeço, ainda, 
à Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clí-
nica o apoio para este estágio, contemplado com a bolsa 
SPAIC – Laboratórios Vitória 2017.

Joana Cosme
Serviço de Imunoalergologia

Hospital de Santa Maria  
– Centro Hospitalar Lisboa Norte
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NOTÍCIAS

Decorreu nos dias 24 e 25 de novembro de 2018, 
na Batalha, o 4.º módulo do programa de for-
mação Physalis Challenge, uma parceria SPAIC 

– Laboratórios A. Menarini Portugal, subordinado ao 
tema clínico “Alergia a Fármacos” e “Gestão de Projetos 
em Saúde”. 

À semelhança dos módulos anteriores, a Geração Phy-
salis continuou a participar ativamente no tema clínico 
sob a chancela da Coordenadora e Secretária do Grupo 
de Interesse de Alergia a Fármacos da SPAIC. Desta vez, 
este módulo contou com uma presença especial, o coor-
denador dos JMAs da EAACI, Prof. Dr. Ibon Eguíluz 
-Gracia. 

A SPAIC congratula-se com o sucesso desta iniciativa 
e felicita os seus organizadores pela programação dos 
próximos dois módulos que decorrerão em julho e no-
vembro de 2019. 

Decorreu no dia 24 de novembro de 2018 a 2.ª 
escola de Dermatite Atópica, na sede da SPAIC, 
em Lisboa. Coordenada pela Dra. Marta Neto, 

contou ainda com a participação da Dra. Anabela Lopes, 
Prof. Cristina Lopes, Enf. Carla Dias, Dra. Mariana Baldi 
– psicóloga e Dra. Joana Camilo – presidente da ADER-
MAP. A escola contou com uma forte adesão de doentes, 
com a participação de cerca de 15 doentes, sendo que o 
número de inscrições programado foi largamente ultra-
passado. Agradece-se aos colegas referenciadores, a mo-
tivação e apoio. A SPAIC congratula-se com este tipo de 
iniciativas de formação que aproximam a classe médica da 
realidade do dia-a-dia dos doentes com patologia alérgica.

4.º Módulo do Programa Physalis Challenge

2.ª Escola de Dermatite Atópica – Lisboa
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NOTÍCIAS

Realizou-se no dia 30 de Novembro de 2018, na 
Reitoria da Universidade da Madeira, no Funchal, 
um Fórum sobre “Anafilaxia Alimentar na Escola”, 

aberto a toda a comunidade, sendo particularmente di-
recionado a professores, educadores e pais. Este evento 
foi organizado pela Missão Arco Íris (Associação de 
Apoio e Promoção à Inclusão de Crianças com Anafila-
xia), organização sem fins lucrativos, e pela Sociedade 
Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC) 
representada pelo Grupo de Interesse de “Anafilaxia e 
Doenças ImunoAlérgicas Fatais” da SPAIC (GANDALF). 
O evento teve a colaboração da DRE – Direção Regional 
da Educação. 

Esta iniciativa teve como palestrantes a Dra. Ângela 
Gaspar em representação do grupo de interesse da SPAIC 
e a Dra. Sofia Fernandes em representação da Missão 
Arco Íris, e contou com a moderação do Prof. Doutor 

Manuel Branco Ferreira e da Dra. Rita Câmara. Foi um 
evento muito participado, tendo sido uma oportunidade 
muito valorizada pelos presentes pela partilha de infor-
mação e esclarecimentos para as famílias e para os pro-
fessores e educadores das crianças com alergia alimentar.

Realizou-se no na Reitoria da Universidade da 
Madeira, no Funchal, a 30 de novembro e 1 de 
dezembro de 2018, o curso de formação pós-

-graduada “Alergia e anafilaxia: Uma questão de vida 
ou morte” com duração de 8 horas. Este curso, inicia-
tiva do grupo de interesse de “Anafilaxia e Doenças 
ImunoAlérgicas Fatais” (GANDALF) da Sociedade Por-
tuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC), 

contou com a organização local da Unidade de Imunoa-
lergologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, Hospital 
Central do Funchal. A Coordenação Científica foi da 
responsabilidade do Prof. Doutor Manuel Branco Fer-
reira, da Dra. Ângela Gaspar e da Dra. Rita Câmara, 
com o patrocínio científico da SPAIC, da Associação 
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) e da 
Ordem dos Médicos.

Fórum “Anafilaxia Alimentar na Escola” 
– Funchal

Curso “Alergia e Anafilaxia:  
Uma questão de vida ou morte”
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NOTÍCIAS

O curso iniciou-se com um painel onde se debateu 
o “Panorama da anafilaxia” e no segundo dia foram 
debatidos os painéis “As diferentes faces da anafilaxia” 
e “Como escapar com vida de uma reação alérgica 
grave”, contando com apresentações de membros da 
SPAIC: Prof. Doutor Manuel Branco Ferreira, Dra. 
Rita Câmara, Dra. Ângela Gaspar, Dra. Filipa Sousa, 
Dra. Letícia Pestana e Dra. Magna Correia. Teve como 
palestrante internacional convidado o Dr. Ramon Lo-
pez Salgueiro, especialista de Alergologia e Imunolo-
gia do Hospital Universitário La Fe em Valência, Es-
panha. No período da tarde do segundo dia decorreu 
a demonstração prática da abordagem de anafilaxia 
através da discussão interativa de 7 casos clínicos de 
doentes com anafilaxia, com intervenção animada dos 
formandos. A discussão dos diferentes casos decorreu 
em mesas redondas, sob supervisão dos especialistas 
formadores. 

A organização congratula-se com a participação muito 
interessada, em ambiente informal, dos vários participantes, 
internos e especialistas de diferentes áreas médicas. Os 
formandos realçaram o interesse do curso, pela importân-
cia prática da abordagem desta patologia, particularmente 
numa primeira abordagem no serviço de urgência.

No dia 7 de Janeiro de 2019 na Sala dos Actos da 
NOVA Medical School | Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade NOVA de Lisboa de-

correram as Provas de Doutoramento em Medicina da 
Faculdade de Ciências Médicas da Universidade NOVA 
de Lisboa da Dra. Helena Pité subordinadas ao tema “The 
multimorbidity of asthma and rhinitis: from epidemiologic data 
to molecular traits”. A SPAIC congratula a Prof. Doutora 
Helena Pité, atual Secretária do Grupo de Interesse da 
Asma pela sua prestação.

Provas de doutoramento 
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NOTÍCIAS

Decorreu no dia 26 de janeiro de 2019, pela pri-
meira vez, uma cerimónia de receção / boas-
-vindas aos internos do 1.º e 2.º ano de Imunoa-

lergologia, na sede da SPAIC. Esta sessão teve como 
objetivo dar a conhecer a história da Sociedade, quem 
foram os seus presidentes, o que dizem os estatutos, 
como se podem tornar sócios e quais os deveres e direi-
tos, apresentar ainda o grupo os JIPs – Jovens Imunoaler-
gologistas Portugueses, os grupos de interesse e as liga-
ções da SPAIC a sociedades congéneres internacionais. 
Numa sessão que contou ainda com a presença da Presi-
dente do Colégio da Especialidade de Imunoalergologia 
da Ordem dos Médicos, Dr.ª Isabel Carrapatoso. A SPAIC 
dá uma vez mais as boas-vindas aos novos internos e 
congratula-se pelo sucesso desta iniciativa.

1.ª Sessão de Boas-Vindas aos internos  
do 1.º e 2.º ano de Imunoalergologia
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NOTÍCIAS

Decorrerá no próximo dia 11 de Maio de 2019 
mais uma sessão do programa SPAIC-AZ Lung 
Resident Academy para Internos de Imunoalergo-

logia subordinada ao tema Comunicação em Saúde: En-
trevista motivacional e alteração de comportamento e 
decorrerá no Hotel Sweet Atlantic – Figueira da Foz.

Na sequência do lançamento em 2018 do 3.º livro 
do Professor Antero Palma-Carlos sobre Medi-
cina e Ópera, realizou-se na Ordem dos Médi-

cos, a 16 de Janeiro de 2019 a apresentação desse mesmo 
livro intitulado “Médicos, Músicos, Maçons e Óperas”, 
seguindo-se uma conferência sobre esta obra pelo autor 
e um momento musical pela OperaWave, com participa-
ção de colegas cantores líricos.

O Sr. Presidente da República associou-se a este ato 
com uma saudação manuscrita ao autor.

SPAIC-AZ Lung Resident Academy 2019

Apresentação de livro na Ordem  
dos Médicos
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PRÉMIO SPAIC – ASTRAZENECA 2018

“Human volatilome analysis using eNose  
to assess asthma in a clinical setting”
André Moreira1,2,3, Mariana Farraia1, João Cavaleiro Rufo1,2,4, Inês 
Paciência1,2,4, Francisca Castro Mendes1, Ana Rodolfo5,6, Tiago 
Rama5,6, Sílvia Rocha7

1  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Centro 
Hospitalar São João, Porto

2  EPIUnit – Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto
3  Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade 
do Porto

4  Institute of Science and Innovation in Mechanical Engineering and 
Industrial Management (INEGI), Porto

5  Imunologia Básica e Clínica, Departamento de Patologia, Faculdade 
de Medicina, Universidadem do Porto

6  Departamento de Imunoalergologia, Centro Hospitalar S. João, Porto
7  QOPNA, Departamento de Química, Universidade de Aveiro

PRÉMIO SPAIC – DIATER 2018

Prémio exaequo:

“Skin tests and challenge -based drug allergy 
diagnosis – a retrospective study of patients 
with confirmed drug allergy”
Ana Margarida Pereira1,2, Mariana Couto1,2, Mariana Pereira1,3, Luís 
Araújo1,2,4

1  CINTESIS, Center for Health Technology and Services Research, 
Faculty of Medicine, University of Porto 
2  Allergy Unit, Instituto & Hospital CUF, Porto

3  MEDIDA, Lda, Porto
4  Basic & Clinical Immunology, Pathology Department, Faculdade  

de Medicina da Universidade do Porto

“Análise de um modelo preditivo para o 
diagnóstico de alergia a fármacos baseado  
na história clínica”
Bárbara Kong Cardoso, Sofia Farinha, Marta Martins, Elza Tomaz,  
Filipe Inácio
Serviço de Imunoalergologia – Centro Hospitalar de Setúbal

PRÉMIO SPAIC – ROXALL 2018

Prémio exaequo:

“Imunoterapia com veneno de himenópteros: 
Experiência de 20 anos com ultra -rush”
Joana Cosme1, Amélia Spínola Santos1, Maria Conceição Pereira 
Santos2,3, Manuel Pereira Barbosa1,3

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte

2  Laboratório de Imunologia Clínica, Instituto de Medicina 
Molecular, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa

3  Clínica Universitária de Imunoalergologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade de Lisboa

“Pru p 3 sublingual immunotherapy ultra -rush 
protocol is safe and clinically effective”
Ana Luísa Moura, Celso Pereira, Frederico Regateiro, João Azevedo, 
Ana Todo -Bom, Isabel Carrapatoso

Allergy and Clinical Immunology Unit, Centro Hospitalar  
e Universitário de Coimbra

PRÉMIO SPAIC – LABORATÓRIOS VITÓRIA 2018

Prémio exaequo:

Estágio em Asma Grave na University Unit of 
“Personalized Medicine, Asthma And Allergy”, 
Respiratory Medicine – Humanitas University, 
Milão, Itália
Magna Correia

Interna de Imunoalergologia, Unidade de Imunoalergologia,  
Hospital Dr. Nélio Mendonça, SESARAM, Funchal

Estágio em Alergia Alimentar no Hospital 
Infantil Universitário Niño Jesus, Madrid, 
Espanha
Sara Carvalho

Interna de Imunoalergologia, Hospital de Santa Maria,  
Centro Hospitalar Lisboa Norte

Prémios SPAIC 2018
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“Contribuição do diagnóstico molecular em 
doentes alérgicos ao veneno de abelha com 
reações sistémicas durante o ultra -rush”
Tatiana Lourenço1, Anabela Lopes1, Elisa Pedro1,  
Manuel Pereira Barbosa1,2, Maria Conceição Pereira Santos2,3

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital Santa Maria – Centro 
Hospitalar Lisboa Norte

2  Clínica Universitária de Imunoaergologia – Faculdade de Medicina, 
Universidade Lisboa

3  Laboratório de Imunologia Clínica, Faculdade de Medicina / 
Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa

SESSÃO COMUNICAÇÕES I  
– HIPERSENSIBILIDADE A FÁRMACOS

1.º Prémio – Melhor Comunicação Oral

“Utilidade da codificação ICD -9 na identificação 
de casos de SSJ/NET”
Leonor Carneiro Leão, Maria João Vasconcelos, Josefina Rodrigues 
Cernadas

Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de São João, Porto

2.º Prémio – Melhor Comunicação Oral

“Mastocitose: Os AINEs são mais seguros do 
que se possa pensar”
Tiago Rama1, J. Morgado2, 3, L. Escribano3, 7, I. Alvarez -Twose2, 3, L. 
Sanchez -Muñoz2, 3, A. Moreira1, 4, 5, A. Órfão3, 6, 7, J. Romão8, 9, A. 
Matito2, 3

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar São João, Porto
2  Instituto de Estudios de Mastocitosis de Castilla La Mancha, 

Hospital Virgen del Valle, Toledo, Espanha
3  Red Española de Mastocitosis (REMA), Toledo, Espanha
4  Faculdade de Medicina da Universidade do Porto
5  EPIUnit – Instituto de Saúde Pública, Universidade do Porto
6  Servicio General de Citometría, Centro de Investigación del 

Cáncer (IBMCC -CSIC/USAL e IBSAL), Salamanca, Espanha

7  Departamento de Medicina, Universidad de Salamanca, Espanha
8  Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do 

Porto
9  Serviço de Anestesiologia, Centro Hospitalar do Porto

SESSÃO COMUNICAÇÕES ORAIS II  
– ALERGIA RESPIRATÓRIA

1.º Prémio – Melhor Comunicação Oral

“Mepolizumab no tratamento de asma grave: 
Protocolo e experiência de um centro”
Ana Luisa Moura, Frederico Regateiro, Ana Todo Bom, Emília Faria

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

2.º Prémio – Melhor Comunicação Oral

“Relevância clínica da sensibilização ao 
Dermatophagoides pteronyssinus em doentes 
com rinite”
Sofia Farinha, Bárbara Kong Cardoso, Filipa Semedo, Marta Martins, 
Ana Paula Pires, Elza Tomaz, Filipe Inácio

Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de Setúbal

SESSÃO COMUNICAÇÕES ORAIS III  
– ALERGIA ALIMENTAR / ALERGIA CUTÂNEA /  

/ IMUNOTERAPIA / IMUNODEFICIÊNCIAS

1.º Prémio – Melhor Comunicação Oral

“Preditores de positividade do teste de ativação 
de basófilos em doentes com urticaria crónica 
espontânea”
João Marcelino1, Célia Costa1, P. Aguiar2, Marta Neto1, Susana Silva1, 
Fátima Duarte1, Anabela Lopes1, Ruben Duarte Ferreira1, Tatiana 
Lourenço1, Manuel Pereira Barbosa1,4, Maria Conceição Santos3,4

Bolsa SPAIC-LETI: Melhor trabalho  
sobre imunoterapia com alergénios
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1 Serviço de Imunoalergologia, Hospital Santa Maria, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte
2 Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade NOVA de Lisboa
3 Unidade de Imunologia Clínica, Faculdade de Medicina/Instituto de 
Medicina Molecular, Universidade de Lisboa
4 Clínica Universitária de Imunoalergologia, Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa

2.º Prémio – Melhor Comunicação Oral

“Avaliação dos valores de cut -off de IgE 
específicas considerados discriminatórios para o 
diagnóstico da alergia ao leite de vaca”
Ana Castro Neves1, Ana Romeira1, V. Matos2, Paula Leiria -Pinto1

1 Hospital Dona Estefânia, Lisboa
2 Hospital São José, Lisboa

SESSÃO POSTERS I  
– CASOS CLÍNICOS I

1.º Prémio – Melhor Poster

“Anafilaxia a coentros (Coriandum Sativum): 
Identificação de mais uma LTP”
Natacha Santos1, Pedro Morais Silva2, 3, B. Bartolomé4,  
M. Labrador -Horrillo5, M. A São Bráz1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar Universitário  
do Algarve, Portimão

2  Alergologia e Imunologia Clínica. Hospital Particular do Algarve, 
Portimão

3  Department of Biomedical Sciences and Medicine, University  
of Algarve, Portimão

4  R&D Department. Roxall, Bilbao, Espanha
5  Allergy Section, Hospital Universitari Vall dHebron, UAB, Barcelona, 

Espanha

2.º Prémio – Melhor Poster

“Provável síndrome hiper IgE em paciente com 
piomiosite disseminada e sequelas pulmonares”
Jose Laerte Boechat1, S. Pestana1, D. Moore1, R. O. C. Rabelo1,  
T. P. T. Generoso2, R. M. L. Vilte2

1  Serviço de Alergia e Imunologia Clínica, HUAP / UFF, Niteroi, 
Brasil

2  Serviço de Doenças Infecto Parasitarias, HUAP / UFF, Niteroi, Brasil

SESSÃO POSTERS II  
– AEROBIOLOGIA / IMUNOTERAPIA /  

/ ANAFILAXIA

1.º Prémio – Melhor Poster Exaequo

“Quantificação e valor clínico de Ige específica 
para Phl p 1 / 5 e Ole e 1 em doentes com 
testes cutâneos positivos para gramíneas e 
oliveira”
Pedro Morais Silva 1,2, S. Nunes 2, N. Santos 3

1  Alergologia e Imunologia Clínica, Hospital Particular do Algarve, 
Portimão

2  Department of Biomedical Sciences and Medicine, University of 
Algarve, Faro

3  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar e Universitário do 
Algarve, Unidade de Portimão

1.º Prémio – Melhor Poster Exaequo

“Análise da aquisição de adrenalina 
autoinjetável em Portugal Continental  
2003 -2017”
Mara Fernandes1,2, Amélia Spínola Santos1, Manuel Pereira 
Barbosa1,3

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte

2  Unidade de Imunoalergologia, Hospital Dr. Nélio Mendonça, 
SESARAM, Funchal

3  Clínica Universitária de Imunoalergologia, Faculdade Medicina da 
Universidade de Lisboa

2.º Prémio – Melhor Poster

“Sensibilização ao veneno de abelha em 
apicultores não alérgicos”
Ana Margarida Mesquita1, R. Coutinho1, L. Amaral1, José Luis Plácido1, 

Alice Coimbra1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de São João, 

Porto

NOTÍCIAS
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SESSÃO POSTERS III  
– ASMA / RINITE

1.º Prémio – Melhor Poster

“Técnica inalatória em idosos com asma ou DPOC 
– uma ferramenta preditiva de performance”
Luis Taborda -Barata1,2, T. Maricoto1,3, D. Santos3, C. Carvalho4,  
I. Telles4, J. Correia -de -Sousa5

1  CICS – Centro de Investigação em Ciências da Saúde, 
Universidade da Beira Interior, Covilhã

2  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar Cova da Beira, 
Covilhã

3  USF Aveiro -Aradas, Aveiro
4  USF Flor de Sal, Aveiro
5  Instituto de Investigação em Ciências da Vida e da Saúde 

(ICVS)/3Bs, Universidade do Minho, Braga

2.º Prémio – Melhor Poster

“Asma persistente em 29 serviços hospitalares 
portugueses: Caracterização dos participantes 
dos estudos observacionais prospetivos 
multicêntricos do projeto INSPIRERS”
Cristina Jácome1, R. Guedes1, R. Almeida1, F. Lopes2, P. 
Freitas3, A. M. Pereira4, C. Chaves Loureiro5, C. Lopes6,7, A. 
Mendes8, J. C. Cidrais Rodrigues9, G. Oliveira9, A. Arrobas10, 
A. Todo Bom11, J. Azevedo11, C. Ribeiro11, P. Leiria Pinto12, N. 
Neuparth12,13, F. Todo Bom14, A. Costa15, C. Lozoya16, N. 
Santos17, D. Silva18, L. Taborda Barata19, M. Fernanda 
Teixeira20, R. Rodrigues Alves21, A. S. Moreira21, C. S. 
Pinto22, P. Morais Silva23, C. Alves24, R. Câmara24, D. 
Bordalo25, R. Fernandes26,27, R. Ferreira26, J. Ferraz de 
Oliveira28, F. Menezes29, R. Gomes29, M. J. Calix30, J. 
Cardoso31, C. Nunes32, R. Câmara33, J. A. Ferreira34, A. 
Carvalho35, J. Almeida Fonseca1,2,4,36, pelo grupo INSPIRERS
1  CINTESIS, Centro de Investigação em Tecnologias e 

Serviços de Saúde, Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto

2  MEDIDA Medicina, Educação, Investigação, 
Desenvolvimento e Avaliação, Porto

3  Bloco operatório, Unidade II, Centro Hospitalar Vila Nova 
de Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia

4  Imunoalergologia, CUF Porto Instituto & Hospital, Porto
5  Serviço de Pneumologia A, Hospital Universitário de 

Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
6  Unidade de Imunoalergologia, Hospital Pedro Hispano, 

Unidade Local de Saúde de Matosinhos
7  Imunologia Básica e Clínica, Faculdade de Medicina, 

Universidade do Porto,

8  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Santa Maria, 
Centro Hospitalar Lisboa Norte

9  Serviço de Pediatria, Hospital Pedro Hispano, Unidade 
Local de Saúde de Matosinhos

10  Serviço de Pneumologia B, Hospital Geral, Centro 
Hospitalar e Universitário de Coimbra

11  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra

12  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, 
Centro Hospitalar de Lisboa Central

13  Pathophysiology, CEDOC, Integrated Pathophysiological 
Mechanisms Research Group, Nova Medical School, Lisboa

14  Serviço de Pneumologia, Hospital Beatriz Ângelo, Loures
15  Serviço de Pediatria, Hospital da Senhora da Oliveira, 

Guimarães
16  Serviço de Imunoalergologia, Hospital Amato Lusitano, 

Unidade Local de Saúde de Castelo Branco
17  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar 

Universitário do Algarve, Portimão
18  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de São 

João, Porto
19  Serviço de Imunoalergologia, Hospital Pêro da Covilhã, 

Centro Hospitalar Cova da Beira, Covilhã
20  Serviço de Pediatria, Centro Materno Infantil do Norte, 

Centro Hospitalar do Porto
21  Unidade de Imunoalergologia, Hospital do Divino Espírito 

Santo, Ponta Delgada
22  Serviço de Pneumologia, Hospital São Pedro de Vila Real, 

Centro Hospitalar de Trás -os -Montes e Alto Douro, Vila Real
23  Imunoalergologia, Hospital Particular do Algarve, Portimão
24  Serviço de Pneumologia, Hospital Nossa Senhora do 

Rosário, Centro Hospitalar Barreiro Montijo, Barreiro
25  Serviço de Pediatria, Unidade Hospitalar de Famalicão, 

Centro Hospitalar do Médio Ave, Vila Nova de Famalicão
26  Serviço de Pediatria, Departamento de Pediatria, Hospital 

de Santa Maria, Centro Hospitalar de Lisboa Norte
27  Laboratório de Farmacologia Clínica e Terapêutica, 

Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina, 
Universidade de Lisboa

28  Imunoalergologia, Hospital Privado de Alfena, Trofa Saúde, 
Alfena

29  Serviço de Pneumologia, Hospital Garcia de Orta, Almada
30  Serviço de Pediatria, Hospital de São Teotónio, Centro 

Hospitalar Tondela – Viseu, Viseu
31  Serviço de Pneumologia, Hospital Santa Marta, Centro 

Hospitalar de Lisboa Central
32  Imunoalergologia, Centro de Imunoalergologia do Algarve, 

Portimão
33  Serviço de Imunoalergologia, Serviço de Saúde da Região 

Autónoma da Madeira, Funchal
34  Serviço de Imunoalergologia, Unidade I, Centro Hospitalar 

Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia
35  Serviço de Pneumologia, Unidade I, Centro Hospitalar Vila 

Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia
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36  MEDCIDS – Departamento de Medicina da Comunidade 
Informação e Decisão em Saúde, Faculdade de Medicina, 
Universidade do Porto

SESSÃO POSTERS IV – CASOS CLÍNICOS II

1.º Prémio – Melhor Poster

“Síndrome de Kounis secundário à 
administração endovenosa de amoxicilina -ácido 
clavulânico: um caso clínico”
Ana Moreira1, Rodrigo Rodrigues Alves1, S. Gouveia2, V. Barcelos2

1 Unidade de Imunoalergologia do Hospital do Divino Espírito 
Santo, Ponta Delgada
2 Serviço de Medicina Interna do Hospital do Divino Espírito Santo, 
Ponta Delgada

2.º Prémio – Melhor Poster

“Paragem cardio -respiratória durante  
a realização de testes cutâneos prick”
Marta Alves, Rosa Anita Fernandes, Frederico Regateiro, Joana Pita, 
Carmelita Ribeiro, Isabel Carrapatoso, Emília Faria, Ana Todo Bom

Serviço de Imunoalergologia, Hospitais da Universidade de 
Coimbra, Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

SESSÃO POSTERS V  
– ALERGIA ALIMENTAR / ALERGIA 
CUTÂNEA / HIPERSENSIBILIDADE  

A FÁRMACOS / ANAFILAXIA

1.º Prémio – Melhor Poster

“EMOÇÕES À FLOR DA PELE”
Joana Gouveia, Inês Machado Cunha, Eva Gomes

Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar do Porto

2.º Prémio – Melhor Poster

“Suspeita de hipersensibilidade a fármacos em 
idade pediátrica e doença alérgica”
Inês Cunha, Maria Luís Marques, Eva Gomes

Serviço de Imunoalergologia/Departamento de Medicina, CHP, Porto

NOTÍCIAS
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PRÉMIOS DA SPAIC

REGULAMENTO GERAL DOS PRÉMIOS DE INVESTIGAÇÃO  
E BOLSAS SPAIC – TRIÉNIO 2017-2019

Com o intuito de estimular a investigação em Portugal e a 
formação específica na área de Alergologia e Imunologia Clínica, a 
SPAIC institui anualmente concurso para atribuição de Prémios 
Científicos. 

1. São condições gerais de candidatura aos prémios e bolsas da SPAIC: 
a) O primeiro autor ser sócio da SPAIC, sem quotas em atraso.
b) O primeiro autor não concorrer nessa qualidade a mais de 

um prémio. 
c) O primeiro autor ser de nacionalidade portuguesa, ou, não 

o sendo, integrar um serviço ou centro nacional. 
d) O primeiro autor não pertencer à Direcção da SPAIC em 

exercício, excetuando -se os prémios relativos a comunica-
ções científicas apresentadas à Reunião Anual ou a trabalhos 
originais publicados nos órgãos oficiais da SPAIC. 

2. O concurso não envolve a cedência (temporária ou definitiva) 
dos direitos de autor à SPAIC. No entanto, a SPAIC poderá 
publicar ou divulgar nos seus Órgãos Oficiais os trabalhos sub-
metidos a concurso ou premiados. 

3. Cada prémio terá um júri constituído por três membros desig-
nados pela Direcção da SPAIC, sendo que nenhum pode integrar 
o(s) centro(s) de origem de trabalhos concorrentes ao prémio. 

O júri poderá solicitar a colaboração a um ou mais especialistas 
de reconhecida competência, sem direito a voto, para a apre-
ciação de trabalhos ou projetos cujo âmbito assim o exija. 

4. No caso de prémios a atribuir a comunicações científicas apre-
sentadas à Reunião Anual cada júri terá três membros designa-
dos pela Direcção da SPAIC. 

5. De cada reunião e da decisão do júri será elaborada uma ata, 
assinada por todos os seus membros, sendo as decisões do júri 
tomadas por maioria e delas não haverá recurso. 

6. A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar na Reunião Anual 
da SPAIC no ano em referência. 

7. No caso de não atribuição de um prémio, o respetivo quantita-
tivo terá o destino que a firma doadora entender, uma vez 
ouvida a Direcção da SPAIC. 

8. O regulamento específico do âmbito de cada prémio deverá ser 
anunciado anualmente, através das diferentes formas de comu-
nicação da SPAIC, e todos os documentos referentes a cada 
Prémio deverão ser obrigatoriamente enviados por correio 
eletrónico para o(s) endereço(s) definido(s) nos regulamentos 
específicos, com data de envio que respeite o prazo estabele-
cido no respetivo regulamento específico. 

9. Todos os casos omissos serão resolvidos pela Direcção da 
SPAIC.

A SPAIC, com o patrocínio dos Laboratórios Vitória, institui 
anualmente uma bolsa de estudo destinada a subsidiar um pro-
jeto de formação específica fora do país. São condições de can-
didatura a esta bolsa:

  1. Ter formação comprovada em Alergologia e Imunologia Clí-
nica ou estar nos dois últimos anos do Internato da Especia-
lidade de Imunoalergologia à data da candidatura.

  2. Ter o aval do responsável do centro de proveniência e do 
centro estrangeiro onde o candidato pretende estagiar.

  3. O estágio não poderá ter duração superior a 3 meses e 
deverá ter o seu início entre o dia 7 de agosto do ano em 
referência e o dia 1 de dezembro do ano subsequente.

  4. O montante global do subsídio é de 5000 euros a ser distri-
buído por um só candidato ou subdividido, caso haja projetos 
de formação a que o júri atribua igual qualidade.

  5. O processo de candidatura tem de incluir:
a) resumo curricular do candidato; 
b) enquadramento, descrição detalhada dos objetivos da 

formação e cronograma; 
c) declarações autenticadas com o aval das instituições envolvidas. 

Estes elementos de avaliação devem ser enviados por correio 
eletrónico para geral@spaic.pt em formato pdf (portable 
document format).

6. O prazo de concurso decorrerá até ao dia 7 de agosto do 
ano em referência.

7. A decisão da escolha será da competência da Direção da 
SPAIC, segundo o enunciado nas disposições gerais e deverá 
ser fundamentada na valia do projeto apresentado, privile-
giando o interesse institucional e pessoal do estágio.

8. A comunicação da atribuição do prémio ao(s) candidato(s) 
deverá ocorrer até 10 dias antes da data da entrega do pré-
mio, no ano em referência.

9. O(s) autor(es) premiado(s) obriga(m)-se a apresentar à Di-
reção da SPAIC um relatório do estágio no prazo de um mês 
a contar da data de finalização do estágio. 

10. O valor numerário do prémio será entregue em duas frações, 
a primeira metade após a entrega do prémio e a segunda 
metade após receção do relatório correspondente, o qual 
poderá ser objeto de publicação na Revista Portuguesa de 
Imunoalergologia.

REGULAMENTO DO PRÉMIO  
SPAIC – LABORATÓRIOS VITÓRIA
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PRÉMIOS DA SPAIC

A SPAIC, a fim de fomentar no País o desenvolvimento de 
linhas de investigação específicas na área da Alergia a Fármacos, 
confere anualmente o prémio de investigação em Alergia a Fár-
macos com o patrocínio da firma Laboratórios Diater SA.

1. A periodicidade do prémio SPAIC – DIATER será anual, 
sendo o valor pecuniário de 5000 euros.

2. Consideram-se como admissíveis ao concurso apenas tra-
balhos originais que à data da submissão não tenham sido 
comunicados e/ou publicados, no país ou no estrangeiro. 

3. O prazo de candidatura decorrerá até dia 7 de agosto do ano 
em referência. 

4. As condições de candidatura são as consignadas nas disposições 
gerais, devendo ser enviada a candidatura por correio eletró-
nico para geral@spaic.pt. 
a) No corpo da mensagem de correio eletrónico deverão ser 

incluídos o título do trabalho e os dados dos autores;
b) Como anexo deve ser enviado um documento em forma-

to pdf (portable document format), com o trabalho em 
português ou em inglês, incluindo título em português e 
em inglês e resumo em português e em inglês. Neste do-

cumento não poderão constar quaisquer referências aos 
autores ou à instituição de proveniência. 

c) O trabalho a que se refere a alínea anterior deverá obedecer 
às normas de publicação para artigos originais de um dos órgãos 
oficiais da SPAIC (Revista Portuguesa de Imunoalergologia ou 
European Annals of Allergy and Clinical Immunology). 

5. A decisão do júri deverá ser fundamentada no caráter de ori-
ginalidade, excelência e relevância que os trabalhos premiados 
representem na Imunoalergologia Portuguesa. 

6. A comunicação da atribuição dos prémios aos autores deverá 
ocorrer até 10 dias antes da data da entrega do prémio, no 
ano em referência. 

7. Os trabalhos premiados deverão ser enviados para publicação 
num dos órgãos oficiais da SPAIC (Revista Portuguesa de 
Imunoalergologia ou European Annals of Allergy and Clinical 
Immunology), no prazo máximo de 12 meses, após a atribui-
ção do prémio.

8. O valor numerário do prémio será entregue em duas frações, 
a primeira metade após a entrega do prémio e a segunda 
metade após confirmação da aceitação do trabalho para pu-
blicação num dos órgãos oficiais da SPAIC acima indicados.

REGULAMENTO DO PRÉMIO  
SPAIC – DIATER

A SPAIC, a fim de fomentar no País o desenvolvimento de 
linhas de investigação específicas na área da Imunoterapia com 
Alergénios (ITA), confere anualmente os prémios de investigação 
em Imunoterapia com Alergénios com o patrocínio da firma 
Roxall. 

1. A periodicidade do prémio SPAIC – ROXALL será anual, 
sendo o valor pecuniário de 3500 euros para o primeiro 
prémio e de 1500 euros para o segundo prémio.

2. Consideram-se como admissíveis ao concurso apenas tra-
balhos originais que à data da submissão não tenham sido 
comunicados e/ou publicados, no país ou no estrangeiro. 

3. O prazo de candidatura decorrerá até dia 7 de agosto do 
ano em referência.

4. As condições de candidatura são as consignadas nas dispo-
sições gerais, devendo ser enviada a candidatura por correio 
eletrónico para geral@spaic.pt. 
a) No corpo da mensagem de correio eletrónico deverão ser 

incluídos o título do trabalho e os dados dos autores;
b) Deve ser enviado em anexo um documento em formato pdf 

(portable document format), com o trabalho em português 
ou em inglês, incluindo título em português e em inglês e re-

sumo em português e em inglês. Neste documento não po-
derão constar quaisquer referências aos autores ou à institui-
ção de proveniência. 

c) Os trabalhos referidos na alínea anterior deverão obedecer às 
normas de publicação para artigos originais de um dos órgãos 
oficiais da SPAIC (Revista Portuguesa de Imunoalergologia ou 
European Annals of Allergy and Clinical Immunology). 

5. A decisão do júri deverá ser fundamentada no caráter de 
originalidade, excelência e relevância que os trabalhos pre-
miados representem na Imunoalergologia Portuguesa.

6. A comunicação da atribuição dos prémios aos autores de-
verá ocorrer até 10 dias antes da data da entrega do prémio, 
no ano em referência.

7. Os trabalhos premiados deverão ser enviados para publica-
ção num dos órgãos oficiais da SPAIC (Revista Portuguesa 
de Imunoalergologia ou European Annals of Allergy and Cli-
nical Immunology), no prazo máximo de 12 meses, após a 
atribuição do prémio.

8. O valor numerário do prémio será entregue em duas frações, 
a primeira metade após a entrega do prémio e a segunda 
metade após confirmação da aceitação do trabalho para pu-
blicação num dos órgãos oficiais da SPAIC acima indicados.

REGULAMENTO DO PRÉMIO  
SPAIC – ROXALL
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A SPAIC, a fim de fomentar no País o desenvolvimento de 
linhas de investigação específicas na área da asma brônquica, 
confere anualmente um prémio para um projeto de investigação 
original ou um trabalho original sobre asma, com o patrocínio 
da firma AstraZeneca.

1. A periodicidade do prémio SPAIC – AstraZeneca será anual, 
sendo o valor pecuniário de 5000€. 

2. Consideram-se como admissíveis ao concurso apenas os 
trabalhos originais ou os projetos de investigação originais 
que, até à data de submissão, não tenham sido submetidos 
a qualquer outra entidade nem tenham sido comunicados 
e/ou publicados no país ou no estrangeiro. 

3. O prazo de candidatura decorrerá até dia 7 de agosto do 
ano em referência.

4. As condições de candidatura são as consignadas nas dispo-
sições gerais, devendo ser enviada a candidatura por correio 
eletrónico para geral@spaic.pt.  No corpo da mensagem de 
correio eletrónico deverão ser incluídos o título do trabalho 
e os dados dos autores

 4.1.  No caso de se tratar de um trabalho original, este deve-
rá ser enviado como anexo num documento em forma-
to pdf (portable document format), com o trabalho em 
português ou em inglês, incluindo título em português 
e em inglês e resumo em português e em inglês. Neste 
documento não poderão constar quaisquer referências 
aos autores ou à instituição de proveniência. Estes tra-
balhos originais deverão obedecer às normas de publi-

cação para artigos originais de um dos órgãos oficiais da 
SPAIC (Revista Portuguesa de Imunoalergologia ou Eu-
ropean Annals of Allergy and Clinical Immunology). 

 4.2.  Caso se trate de um projeto de investigação original, de-
verá ser enviado como anexo em formato pdf (portable 
document format) uma versão detalhada do protocolo do 
estudo, que deverá seguir um modelo recomendado de 
publicação de protocolos, que inclua o enquadramento 
teórico, a novidade do projeto, os objetivos, a metodolo-
gia a utilizar, os resultados esperados, o cronograma e 
caso aplicável, outras fontes de financiamento. Neste do-
cumento também não poderão constar quaisquer refe-
rências aos autores ou à instituição de proveniência.  

5.  A decisão do júri deverá ser fundamentada no caráter de 
originalidade, excelência e relevância que os trabalhos pre-
miados representem na Imunoalergologia Portuguesa.

6. A comunicação da atribuição dos prémios aos autores de-
verá ocorrer até 10 dias antes da data da entrega do prémio, 
no ano em referência.

7. Os trabalhos originais ou projetos de investigação premiados 
deverão ser enviados para publicação num dos órgãos oficiais 
da SPAIC (Revista Portuguesa de Imunoalergologia ou Euro-
pean Annals of Allergy and Clinical Immunology), no prazo 
máximo de 12 meses após a atribuição do prémio.

8. O valor numerário do prémio será entregue em duas frações: 
a primeira metade após a entrega do prémio e a segunda 
metade após confirmação da aceitação do trabalho para pu-
blicação num dos órgãos oficiais da SPAIC acima indicados.

REGULAMENTO DO PRÉMIO 
SPAIC – ASTRAZENECA
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A SPAIC, a fim de fomentar no País o desenvolvimento de 
linhas de investigação específicas na área da Dermatite Atópica, 
confere anualmente o prémio de investigação em Dermatite Ató-
pica com o patrocínio da firma SANOFI GENZYME

1. A periodicidade do prémio SPAIC – SANOFI GENZYME 
será anual, sendo o valor pecuniário de 5000 euros.

2. Consideram-se como admissíveis ao concurso apenas os 
projetos de investigação originais que, até à data de sub-
missão, não tenham sido submetidos a qualquer outra 
entidade nem tenham sido comunicados e/ou publicados 
no país ou no estrangeiro.

3. O prazo de candidatura decorrerá até dia 7 de agosto do 
ano em referência.

4. As condições de candidatura são as consignadas nas dis-
posições gerais, devendo ser enviada a candidatura por 
correio eletrónico para geral@spaic.pt
a) No corpo da mensagem de correio eletrónico deve-

rão ser incluídos o título do trabalho e os dados dos 
autores;

b) Deverá ser enviado como anexo em formato pdf (por-
table document format) uma versão detalhada do pro-
tocolo do estudo, que deverá seguir um modelo reco-

mendado de publicação de protocolos, que inclua o 
enquadramento teórico, a novidade do projeto, os 
objetivos, a metodologia a utilizar, os resultados espe-
rados, o cronograma e, caso aplicável, outras fontes de 
financiamento. Neste documento não poderão constar 
quaisquer referências aos autores ou à instituição de 
proveniência.

5. A decisão do júri deverá ser fundamentada no carácter de 
originalidade, excelência e relevância que os trabalhos 
premiados representem na Imunoalergologia Portuguesa.

6. A comunicação da atribuição dos prémios aos autores 
deverá ocorrer até 10 dias antes da data da entrega do 
prémio, no ano em referência.

7. Os trabalhos premiados deverão ser enviados para publi-
cação num dos órgãos oficiais da SPAIC (Revista Portu-
guesa de Imunoalergologia ou European Annals of Allergy 
and Clinical Immunology), no prazo máximo de 12 meses, 
após a atribuição do prémio.

8. O valor numerário do prémio será entregue em duas 
frações, a primeira metade após a entrega do prémio e a 
segunda metade após confirmação da aceitação do traba-
lho para publicação num dos órgãos oficiais da SPAIC 
acima indicados.

REGULAMENTO DO PRÉMIO 
SPAIC – SANOFI GENZYME

PRÉMIOS DA SPAIC



87
R E V I S T A  P O R T U G U E S A  D E  I M U N O A L E R G O L O G I A

PRÉMIOS DA SPAIC

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica 
(SPAIC), em parceria com os Laboratórios LETI, anuncia o con-
curso para 15 (quinze) bolsas para a participação dos seus sócios 
na 40.ª Reunião Anual da SPAIC. Estas bolsas reforçam as ações 
da SPAIC na sua missão de promover o avanço na investigação 
e a educação médica pós-graduada na área da Imunoalergologia.

Elegibilidade: Sócios da SPAIC, sem quotas em atraso, 
que participem com trabalho científico na 40.ª Reunião Anual 
da SPAIC e que declarem: 

1) não ter outro apoio para a participação na supracitada 
Reunião Anual; 

2) comprometerem-se a submeter o seu trabalho para pu-
blicação num dos órgãos oficiais da SPAIC (Revista Por-
tuguesa de Imunoalergologia ou European Annals of 
Allergy and Clinical Immunology), no prazo máximo de 
10 meses, após a atribuição da bolsa. Em caso de incum-
primento deste ponto os respetivos sócios ficarão im-
pedidos de se candidatarem a qualquer bolsa da SPAIC 
para participação em encontros científicos, incluindo a 
Reunião Anual, nos dois anos subsequentes.

A atribuição das bolsas SPAIC-LETI será feita pela 
seguinte ordem de preferência:

1. ser interno em formação específica de Imunoalergologia;
2. ser especialista em Imunoalergologia e Jovem Imunoa-

lergologista Português (JIP);
3. ser especialista em Imunoalergologia.

Em caso de empate serão critérios de desempate, pela se-
guinte ordem de preferência:

1. ser primeiro autor no trabalho científico;
2. a data de submissão mais precoce do trabalho científico 

no site do congresso.

Prazos: O prazo de candidatura será o prazo limite de 
submissão de resumos para a reunião anual da SPAIC. As can-
didaturas têm de ser submetidas por via eletrónica no site da 
Reunião Anual da SPAIC, aquando da submissão do resumo, 
assinalando em local próprio se se candidata às bolsas SPAIC-
-LETI, aceitando expressamente as duas condições referidas na 
rubrica Elegibilidade.

Comunicação dos resultados: Os resultados serão co-
municados por correio eletrónico, na mesma data da comuni-
cação da aceitação dos trabalhos para a Reunião Anual da SPAIC.

Valor do apoio: A bolsa compreende o custo da inscrição 
na Reunião Anual da SPAIC, o custo dos almoços de trabalho 
e o custo do alojamento em quarto single e em regime de alo-
jamento e pequeno-almoço, para o período da Reunião Anual 
da SPAIC, em hotel a definir pela organização da Reunião Anual 
da SPAIC.

Avaliação posterior: Os candidatos que recebam as 
bolsas SPAIC-LETI ficarão responsáveis pelo envio ao secre-
tariado da SPAIC dos comprovativos de apresentação e par-
ticipação na supracitada Reunião Anual da SPAIC, bem como 
pela submissão do respetivo trabalho para publicação num 
dos órgãos oficiais da SPAIC, conforme indicado na rubrica 
Elegibilidade.

BOLSAS SPAIC – LETI 2019  
PARA PARTICIPAÇÃO  

NA REUNIÃO ANUAL DA SPAIC
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A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica 
(SPAIC) e a GlaxoSmithKline (GSK), na sua missão de promover 
o avanço na investigação, apoiam a participação de médicos na 
Reunião Anual da SPAIC, para divulgação e discussão dos seus 
trabalhos científicos, através da atribuição de 7 (sete) Bolsas 
SPAIC-GSK para participação na 40.ª Reunião Anual da SPAIC.

Elegibilidade: Sócios efetivos da SPAIC, sem quotas em 
atraso, que participem com trabalho científico (sob a forma de 
poster ou apresentação oral) na 40.ª Reunião Anual da SPAIC e 
que declarem: 

1) não ter outro apoio para a participação na supracitada 
Reunião Anual; 

2) comprometerem-se a submeter o seu trabalho para pu-
blicação num dos órgãos oficiais da SPAIC (Revista Por-
tuguesa de Imunoalergologia ou European Annals of Al-
lergy and Clinical Immunology), no prazo máximo de 10 
meses, após a atribuição da Bolsa. Em caso de incumpri-
mento deste ponto os respetivos sócios ficarão impedi-
dos de se candidatarem a qualquer bolsa da SPAIC para 
participação em encontros científicos, incluindo a Reunião 
Anual, nos dois anos subsequentes.

Prazos: O prazo de candidatura será o prazo limite de 
submissão de resumos para a reunião anual da SPAIC. As candi-
daturas têm de ser submetidas por via eletrónica no site da 

Reunião Anual da SPAIC, aquando da submissão do resumo, 
assinalando em local próprio se se candidata às bolsas SPAIC-
-GSK, aceitando expressamente as duas condições referidas na 
rubrica Elegibilidade.

Avaliação das candidaturas: A avaliação das candidaturas 
será feita pela Direção da SPAIC tendo em conta:

1. A preferência às candidaturas em que o candidato seja o 
primeiro autor ou apresentador desse trabalho.

2. A ordem da submissão da candidatura, sendo dada pre-
ferência às candidaturas submetidas mais precocemente.

Comunicação dos resultados: Os resultados serão co-
municados por correio eletrónico na mesma data da aceitação 
dos trabalhos para a Reunião Anual da SPAIC

Valor do apoio: A bolsa compreende o custo da inscrição 
na Reunião Anual da SPAIC, o custo dos almoços de trabalho e 
o custo do alojamento em quarto single e em regime de aloja-
mento e pequeno-almoço, para o período da Reunião Anual da 
SPAIC, em hotel a definir pela organização da Reunião Anual da 
SPAIC.

Avaliação posterior: Os candidatos que recebam as bol-
sas SPAIC-GSK ficarão responsáveis pelo envio ao secretariado 
da SPAIC dos comprovativos de apresentação e participação na 
supracitada Reunião Anual da SPAIC, bem como pela submissão 
do respetivo trabalho para publicação num dos órgãos oficiais 
da SPAIC, conforme indicado na rubrica Elegibilidade.

BOLSAS SPAIC – GSK  
PARA PARTICIPAÇÃO  

NA REUNIÃO ANUAL DA SPAIC



89
R E V I S T A  P O R T U G U E S A  D E  I M U N O A L E R G O L O G I A

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica 
(SPAIC), na sua missão de promover o avanço na investigação, 
pretende apoiar a participação de todos os sócios na Reunião 
Anual da SPAIC, para divulgação e discussão dos seus trabalhos 
científicos, através da atribuição de 5 (cinco) Bolsas para parti-
cipação na 40.ª Reunião Anual da SPAIC.

Elegibilidade: Sócios correspondentes da SPAIC, sem quo-
tas em atraso, que queiram participar na 40ª Reunião Anual da 
SPAIC com trabalho científico sob a forma de poster ou apre-
sentação oral (no qual sejam primeiros autores e apresentadores) 
e que declarem: 

1) não ter outro apoio para a participação na supracitada 
Reunião Anual; 

2) comprometer-se a submeter o seu trabalho para publi-
cação, sob a forma de artigo original, num dos órgãos 
oficiais da SPAIC (Revista Portuguesa de Imunoalergolo-
gia ou European Annals of Allergy and Clinical Immuno-
logy), no prazo máximo de 10 meses, após a atribuição 
da Bolsa. Em caso de incumprimento deste ponto os 
respetivos sócios ficarão impedidos de se candidatarem 
a qualquer bolsa da SPAIC para participação em encontros 
científicos, incluindo a Reunião Anual, nos dois anos sub-
sequentes.

Prazos: O prazo de candidatura será desde o dia 1 de Junho 
até ao dia 1 de Julho de 2019. As candidaturas têm de ser sub-
metidas por via eletrónica para a SPAIC  para o endereço geral@
spaic.pt e devem incluir resumo curricular do candidato (no 

máximo uma página, com menção ao número de sócio da SPAIC), 
resumo do trabalho a apresentar (obedecendo às respetivas 
normas de submissão) e um documento anexo como pdf con-
tendo as duas declarações referidas na rubrica Elegibilidade e 
assinado pelo candidato.

Avaliação das candidaturas: A avaliação das candidaturas 
será feita pela Direção da SPAIC tendo em conta:

1. A contribuição do trabalho a apresentar para a Alergo-
logia e Imunologia Clínica na divulgação de todas as face-
tas teóricas e consequências práticas dos conhecimentos 
acumulados por esta disciplina científica.

2. O potencial impacto da participação no evento.
3. A ordem da submissão da candidatura, sendo dada pre-

ferência às candidaturas submetidas mais precocemente.

Comunicação dos resultados: Os resultados serão co-
municados por correio eletrónico aos candidatos até ao dia 20 
de julho desse ano.

Valor do apoio: A bolsa compreende o custo da inscrição 
na Reunião Anual da SPAIC, o custo dos almoços de trabalho e o 
custo do alojamento em quarto single e em regime de alojamento 
e pequeno-almoço, para o período da Reunião Anual da SPAIC, 
em hotel a definir pela organização da Reunião Anual da SPAIC.

Avaliação posterior: Os candidatos que recebam estas 
bolsas SPAIC ficarão responsáveis pelo envio ao secretariado da 
SPAIC dos comprovativos de apresentação e participação na 
supracitada Reunião Anual da SPAIC, bem como pela submissão 
do respetivo trabalho para publicação num dos órgãos oficiais 
da SPAIC, conforme indicado na rubrica Elegibilidade.

BOLSAS SPAIC – SÓCIOS  
CORRESPONDENTES PARA PARTICIPAÇÃO  

NA REUNIÃO ANUAL DA SPAIC

PRÉMIOS DA SPAIC
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A SPAIC, a fim de fomentar a investigação científica na espe-
cialidade de Imunoalergologia, promovendo a sua discussão públi-
ca e posterior publicação, institui anualmente no âmbito da sua 
Reunião Anual prémios às melhores comunicações apresentadas, 
quer sob a forma de comunicação oral, quer sob a forma de 
poster. 

1. Consideram-se como elegíveis os trabalhos submetidos 
para apresentação durante a reunião anual da sociedade, 
segundo prazo limite anualmente divulgado, aqui conside-
rado prazo de candidatura, sendo que pelo menos um dos 
autores deverá ser sócio da SPAIC. 

2. Serão atribuídos prémios em todas as sessões de comunicações. 
3. O valor pecuniário será distribuído por duas categorias: me-

lhor comunicação oral (1.º prémio no valor de 700 euros e o 

2.º prémio no valor de 500 euros) e melhor poster (1.º prémio 
no valor de 400 euros e o 2.º prémio no valor de 300 euros). 

4. Serão nomeados pela Direcção da SPAIC júris compostos 
por dois elementos de reconhecido mérito, que avaliarão 
todos os trabalhos apresentados em cada uma das sessões, 
que ponderarão a investigação científica, bem como a apre-
sentação e discussão efetuadas. 

5. Durante a sessão de encerramento da Reunião Anual serão 
divulgados os trabalhos vencedores. 

6. O valor numerário do prémio será entregue em duas 
frações, a primeira metade após a entrega do prémio e a 
segunda metade após confirmação da aceitação do traba-
lho para publicação num dos órgãos oficiais da SPAIC 
(Revista Portuguesa de Imunoalergologia ou European 
Annals of Allergy and Clinical Immunology).

REGULAMENTO PRÉMIO SPAIC  
MELHORES COMUNICAÇÕES CIENTÍFICAS  

NA REUNIÃO ANUAL

A SPAIC, a fim de fomentar no País o desenvolvimento de 
trabalhos de investigação na área da imunoterapia com alergénios 
(ITA), atribui, com o patrocínio dos Laboratórios LETI, uma bolsa 
dirigida ao melhor trabalho sobre ITA apresentado durante a 
Reunião Anual da SPAIC 2019.

Regulamento
1. Consideram-se admitidos ao concurso todos os trabalhos 

sobre ITA aceites para serem apresentados na supracitada 
Reunião Anual da SPAIC.

2. O prazo de candidatura é o mesmo da submissão dos 
trabalhos à Reunião Anual da SPAIC.

3. O prémio consistirá no pagamento ao primeiro autor do 
trabalho premiado das despesas de inscrição, deslocação 
e estadia, relacionadas com a sua participação no Congres-
so Anual da Academia Europeia de Alergologia e Imunolo-

gia Clínica (EAACI) do ano imediatamente seguinte, com 
o objetivo de aí poder apresentar esse mesmo trabalho.

4. A decisão do júri será fundamentada no caráter de origi-
nalidade e excelência do trabalho bem como na qualidade 
da sua apresentação e discussão.

5. A comunicação da atribuição da bolsa será efetuada na 
sessão de encerramento da Reunião Anual da SPAIC.

6. O 1.º autor do trabalho premiado obriga-se a submeter 
esse trabalho premiado para ser apresentado no Congres-
so da Academia Europeia de Alergologia e Imunologia 
Clínica (EAACI) do ano imediatamente seguinte.

7. No caso do 1.º autor do trabalho premiado não poder ou 
não querer ir ao Congresso da Academia Europeia de 
Alergologia e Imunologia Clínica (EAACI) do ano imedia-
tamente seguinte, a bolsa será atribuída ao 1.º autor do 
trabalho classificado na posição imediatamente seguinte.

BOLSA SPAIC – LETI  
MELHOR TRABALHO SOBRE  

IMUNOTERAPIA COM ALERGÉNIOS

PRÉMIOS DA SPAIC
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A SPAIC, a fim de fomentar no País o desenvolvimento de 
trabalhos de investigação na área da dermatite atópica, atribui, 
com o patrocínio da SANOFI-GENZYME, uma bolsa dirigida ao 
melhor trabalho sobre dermatite atópica apresentado durante a 
Reunião Anual da SPAIC 2019.

Regulamento
1. Consideram-se admitidos ao concurso todos os trabalhos 

sobre dermatite atópica aceites para serem apresentados 
na supracitada Reunião Anual da SPAIC.

2. O prazo de candidatura é o mesmo da submissão dos 
trabalhos à Reunião Anual da SPAIC.

3. O prémio consistirá no pagamento ao primeiro autor do 
trabalho premiado das despesas de inscrição, deslocação 
e estadia, relacionadas com a sua participação no Congres-
so Anual da Academia Europeia de Alergologia e Imunolo-

gia Clínica (EAACI) do ano imediatamente seguinte, com 
o objetivo de aí poder apresentar esse mesmo trabalho.

4. A decisão do júri será fundamentada no caráter de origi-
nalidade e excelência do trabalho bem como na qualidade 
da sua apresentação e discussão.

5. A comunicação da atribuição da bolsa será efetuada na 
sessão de encerramento da Reunião Anual da SPAIC.

6. O 1.º autor do trabalho premiado obriga-se a submeter 
esse trabalho premiado para ser apresentado no Congres-
so da Academia Europeia de Alergologia e Imunologia 
Clínica (EAACI) do ano imediatamente seguinte.

7. No caso do 1.º autor do trabalho premiado não poder ou 
não querer ir ao Congresso da Academia Europeia de 
Alergologia e Imunologia Clínica (EAACI) do ano imedia-
tamente seguinte, a bolsa será atribuída ao 1.º autor do 
trabalho classificado na posição imediatamente seguinte.

BOLSA SPAIC – SANOFI GENZYME
MELHOR TRABALHO SOBRE  

DERMATITE ATÓPICA

PRÉMIOS DA SPAIC

Com o intuito de promover a qualidade da investigação na 
área da alergologia e imunologia clínica, através do reconheci-
mento do mérito científico de trabalhos publicados, a SPAIC 
decidiu atribuir prémios para as melhores publicações na RPIA.

1. Os prémios SPAIC – RPIA, conferidos anualmente, serão 
atribuídos a duas publicações: 

 •  1.º Prémio – para o melhor artigo original, sob a forma de 
inscrição, viagem e alojamento, para congresso internacio-
nal na área da Imunoalergologia, até ao valor de 1500 euros.

 •  2.º Prémio – para o melhor artigo de revisão ou caso clí-
nico, sob a forma de inscrição, viagem e alojamento, para 
congresso nacional na área da Imunoalergologia, até ao 
valor de 750 euros.

2. Estes prémios são atribuídos anualmente. Consideram-se 
como elegíveis os trabalhos publicados na RPIA durante o 
ano em referência que não tenham recebido nenhum patro-
cínio ou bolsa SPAIC ou de outra instituição.

3. A seleção dos trabalhos será feita por um júri constituído por 
três membros, sócios da SPAIC, designados pelo Editor da 
RPIA, e pelo Editor, que representará a decisão do Corpo 
Editorial. O júri poderá solicitar a colaboração a um ou mais 
especialistas de reconhecida competência, sem direito a voto, 
para a apreciação de trabalhos ou projetos cujo âmbito assim 
o exija.

4. A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar na Reunião 
da Primavera da SPAIC posterior ao ano em referência.

REGULAMENTO DO PRÉMIO  
SPAIC – RPIA
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO

A Revista Portuguesa de Imunoalergologia (RPIA) é o principal 
órgão oficial da Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia 
Clínica (SPAIC) e assume -se como a única revista científica portugue-
sa dedicada à publicação e divulgação de temas imunoalergológicos.

A sua missão é contribuir para a divulgação da investigação cien-
tífica nacional e internacional através da publicação de trabalhos cien-
tíficos de elevada qualidade nesta área, com vista à melhoria da práti-
ca clínica na área da Imunoalergologia. São pilares da sua missão a 
promoção do conhecimento e atualidade científica no âmbito da es-
pecialidade, contemplando artigos de revisão, bem como casos clínicos 
e protocolos de atuação clínica..

A RPIA é uma revista científica com revisão pelos pares (peer-
-review) e rege -se de acordo com as boas normas de edição biomédica 
do International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), do Com-
mittee on Publication Ethics (COPE) e do EQUATOR Network Resource 
Centre Guidance on Good Research Report (desenho de estudos). A po-
lítica editorial da revista incorpora no processo de revisão e publicação 
as Recomendações de Política Editorial (Editorial Policy Statements) 
emitidas pelo Conselho de Editores Científicos (Council of Science 
Editors), disponíveis em http://www.councilscienceeditors.org/i4a/pa-
ges/index.cfm?pageid=3331, que engloba responsabilidades e direitos 
dos editores das revistas com arbitragem científica. Os artigos pro-
postos não podem ter sido objeto de qualquer outro tipo de publica-
ção, sendo as opiniões expressas nos mesmos da inteira responsabi-
lidade dos autores.

Está prevista a publicação anual de 4 números, sob política de livre 
acesso, cabendo ao Conselho Editorial a decisão do número e tipolo-
gia dos artigos a incluir em cada número.

1. CRITÉRIOS DE AUTORIA

A revista segue os critérios de autoria do International Commi-
tee of Medical Journal Editors (ICMJE). Todos os designados como 
autores devem ter participado significativamente no trabalho para 
tomar responsabilidade pública sobre o seu conteúdo e contributo 
na autoria.

São considerados Autores todos os que: 1. Tenham uma contri-
buição intelectual substancial, direta, no desenho e elaboração do 
artigo; 2. Participem na análise e interpretação dos dados; 3. Participem 
na elaboração e revisão do manuscrito. A autoria requer uma contri-
buição substancial para o manuscrito, sendo pois desejável especificar 
em carta de apresentação o contributo de cada autor para o trabalho. 
Todos os que contribuíram para o artigo, mas que não encaixam nos 
critérios de autoria, devem ser listados nos agradecimentos.

2. CONFLITOS DE INTERESSE

O rigor e a exatidão dos conteúdos, assim como as opiniões ex-
pressas, são da exclusiva responsabilidade dos autores. Os autores 
devem declarar potenciais conflitos de interesse. Os autores são obri-
gados a divulgar todas as relações financeiras e pessoais que possam 
condicionar a correta apreciação do trabalho. Para prevenir ambigui-
dade, os autores têm que explicitamente mencionar se existe ou não 
conflitos de interesse. Essa informação não influenciará a decisão 
editorial, mas antes da submissão do manuscrito os autores têm que 
assegurar todas as autorizações necessárias para a publicação do ma-
terial submetido. Se os autores têm dúvidas sobre o que constitui um 
relevante interesse financeiro ou pessoal, devem contactar o Editor.

3. TIPOS DE TRABALHOS PUBLICADOS

1. Editoriais
Elaborados pelo Editor ou a convite deste, com um máximo de 

750 palavras.

2. Artigos de Revisão
Podem ser solicitados pelo Editor ou submetidos sem solicitação 

prévia artigos de revisão sobre temas imunoalergológicos de parti-

cular interesse prático ou atualidade. O texto deve estar organizado 
de forma lógica e de leitura fácil e deve respeitar todos os seguintes 
limites:

• Máximo de 7000 palavras (excluindo título, resumo, figuras, 
quadros e referências);

• Máximo de 10 quadros e/ou figuras;
• Máximo de 60 referências.

3. Artigos Originais
Devem conter o resultado de investigação original experimental, 

epidemiológica ou clínico -laboratorial. Quando indicado, deverá ser 
explicitamente mencionada a obtenção de consentimento informado 
dos doentes, bem como a obtenção da aprovação da Comissão de 
Ética. O texto deve ser organizado nas secções: Introdução, Material 
e métodos, Resultados, Discussão e Conclusões e deve respeitar todos 
os seguintes limites:

• Máximo de 4000 palavras (excluindo título, resumo, figuras, 
quadros e referências);

• Máximo de 6 quadros e/ou figuras;
• Máximo de 35 referências.

4. Casos Clínicos
Devem ser casos clínicos exemplares, devidamente estudados e 

discutidos e conter uma breve introdução, a descrição do(s) caso(s) e 
uma discussão sucinta que incluirá uma conclusão sumária, respeitan-
do os limites seguintes:

• Máximo de 1500 palavras (excluindo título, resumo, figuras, 
quadros e referências);

• Máximo de 2 quadros e/ou figuras;
• Máximo de 10 referências.

5. Artigos Comentados
Solicitados pelo Conselho Editorial, devem comentar artigos pu-

blicados em revistas da especialidade nos 6 meses anteriores, suma-
riando o trabalho e discutindo as suas conclusões segundo o ponto de 
vista do comentador. Devem ter no máximo 500 palavras (excluindo 
título, nome da revista e autores).

6. Cartas ao Editor
Comentários sucintos a artigos publicados na RPIA ou relatando 

de forma muito breve e objetiva resultados de observação clínica ou 
investigação original que não justifiquem publicação mais extensa. Não 
devem exceder 500 palavras.

7. AllergYmage
Imagem de tema imunoalergológico, clínica ou de exames com-

plementares que pelas suas características mereça destaque. A ima-
gem deve ter alta resolução e deve ser gravada em TIFF (Tagged- 
 -Image File Format) ou JPEG com pelo menos 300 dpi para permitir 
a sua impressão em meia página e acompanhada de um comentário 
descritivo sucinto em português e inglês (máximo 100 a 200 palavras 
cada).

8. Página Educacional
Nesta secção pretende -se incluir uma diversidade de artigos de 

caráter educativo, como protocolos de atuação clínicos ou protocolos/
metodologias de projetos de investigação, artigos de perspetiva de pe-
ritos, respostas a perguntas sobre temas específicos. Os protocolos/
guidelines clínicos nacionais devem preferencialmente ser emitidos atra-
vés dos grupos de interesse da SPAIC, ou submetidos por grupos com 
reconhecida experiência na matéria. A revisão final e aprovação destes 
documentos envolverão também a Direção da SPAIC. Serão aceites 
traduções de protocolos/guidelines internacionais devidamente autori-
zados pelas respectivas organizações internacionais. No caso do con-
teúdo do documento ser muito extenso, este poderá ser publicado 
como 1.ª parte e 2.ª parte em revistas sequenciais ou eventualmente 
publicado em suplemento.
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9.  Secção ASBAI (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia)
Devido à colaboração específica entre os dois países, está reser-

vado espaço para artigos submetidos do Brasil.

10. Outras Secções
Sob orientação do Conselho Editorial, a RPIA poderá ainda publi-

car outras secções, nomeadamente Notícias, Calendário de Eventos, 
Atividade Científica da SPAIC (onde podem ser incluídos resumos 
alargados de palestras, conferências ou trabalhos apresentados em 
reuniões nacionais ou internacionais), etc.

4.  NORMAS GERAIS DE ARTIGOS DE REVISÃO,  
ARTIGOS ORIGINAIS E CASOS CLÍNICOS

Deve obrigatoriamente constar:

1. Na primeira página os “Títulos e Autores”:
O título em português e inglês (máximo 15 palavras cada).
Os nomes dos autores, incluindo o nome próprio.
A filiação institucional de cada autor.
 Nome e contacto do primeiro autor e, quando adequado, de um 
dos co autores, que ficarão responsáveis pela correspondência 
(morada postal, e -mail e telefone)
Agradecimentos (se indicado).
Declaração de apoios financeiros (se indicado).
Declaração de conflitos de interesse.

2. Na segunda página “Resumo em português e inglês”:
Em geral deverá repetir a indicação do título e um resumo em 

português e em inglês (com um máximo cada de 300 palavras para 
artigos originais e 150 para artigos de revisão e casos clínicos).

Nos artigos de revisão o resumo deve apontar os principais pon-
tos de revisão/discussão, com ou sem uma breve introdução.

Nos casos clínicos, o resumo deve ser estruturado em introdução, 
descrição do caso e discussão/conclusões.

Nos artigos originais deve ser estruturado da seguinte forma:

• Fundamentos: Qual ou quais as questões que induziram a exe-
cução do estudo?

• Objetivos: Qual foi o objetivo do estudo?
• Métodos: Como é que o estudo foi efetuado?
• Resultados: Quais foram os resultados encontrados, positivos 

ou negativos, relevantes para o estudo?
• Conclusões: Qual a conclusão mais importante do estudo? Se pos-

sível, tentar resumir, numa única frase, os conceitos -chave ou im-
plicações diagnósticas ou terapêuticas mais significativas do estudo.

Palavras -chave: Após cada resumo, devem ser propostas palavras-
-chave, em português e inglês, por ordem alfabética, num mínimo de 
3 e máximo de 10, preferencialmente em concordância com o Medical 
Subject Headings (MeSH).

Os artigos devem apresentar numeração das linhas na margem 
esquerda de modo a facilitar o processo de revisão.

5. REGULAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE PROTOCOLOS

A RPIA aceita para publicação protocolos de investigação e pro-
tocolos clínicos, que devem seguir normas específicas.

Protocolos de Investigação
Os protocolos de investigação devem relatar estudos de investi-

gação planeados ou recentemente iniciados. Se a recolha de dados já 
estiver completa, não consideramos o manuscrito nesta modalidade. 
Encorajamos a submissão de protocolos num estadio inicial do estudo. 
Os protocolos próximos à conclusão da coleta de dados serão trata-
dos caso a caso e a decisão final sobre a consideração de um proto-
colo para publicação será do Editor.

A publicação de protocolos de investigação permite que investi-
gadores e entidades de financiamento se mantenham atualizados, ex-

pondo as atividades de investigação que, de outra forma, não seriam 
amplamente divulgadas. Isso pode ajudar a evitar a duplicação desne-
cessária de trabalho e, esperamos, permitir a colaboração. A publica-
ção de protocolos na íntegra também disponibiliza mais informações 
do que as atualmente exigidas pelos registos e aumenta a transparên-
cia, facilitando que outras pessoas (editores, revisores e leitores) ve-
jam e entendam quaisquer desvios do protocolo que ocorrem duran-
te a condução do estudo.

A RPIA irá considerar para publicação protocolos de investigação 
para qualquer projeto de estudo, incluindo estudos observacionais e 
revisões sistemáticas.

Encorajamos os investigadores a aderirem às recomendações da 
rede Equator (www.equator -network.org) ao elaborarem os seus 
protocolos e incluírem uma lista de verificação completa adequada ao 
tipo de estudo. São exemplos destas recomendações e respetivas 
listas de verificação: SPIRIT (Standard Protocol Items for Randomized 
Trials) caso de ensaios clínicos aleatorizados ou PRISMA -P para pro-
tocolos de revisão sistemática e/ou meta -análise.

Aplicam -se as políticas gerais de publicação da RPIA, nomeada-
mente sobre a formatação do manuscrito, políticas editoriais, consen-
timento informado (quando aplicável aos desenhos de estudo).

Os protocolos devem incluir, no mínimo, os seguintes itens:

• As datas do estudo devem ser incluídas no manuscrito e na 
carta de apresentação.

• Protocolos para estudos que exigirão aprovação ética, como 
ensaios, não serão considerados até terem recebido essa apro-
vação.

• Título: deve incluir o tipo de estudo específico, por ex. ensaio 
clínico randomizado.

• Resumo: deve ser estruturado com as seções Introdução; 
Objetivos, Métodos e análises; Ética e divulgação. Os detalhes 
do registo devem ser incluídos como uma seção final, se apro-
priado.

• Incluir após o resumo “Pontos fortes e potenciais limita-
ções deste estudo”, contendo até cinco pontos curtos, com 
no máximo uma frase cada, relacionados especificamente aos 
métodos.

• Introdução: explica as razões para o estudo e que lacunas de 
evidência ele pode preencher. Literatura anterior apropriada 
deve ser referenciada, incluindo revisões sistemáticas relevantes.

• Objetivos: O(s) objetivo(s) do estudo deverão estar definidos 
de forma completa e clara, incluindo objetivo principal e even-
tuais objetivos secundários.

• Métodos e análises: fornecer uma descrição completa do 
desenho do estudo, incluindo uma classificação do mesmo (de-
senho do estudo), como a amostra será selecionada (método 
de amostragem e, sempre que aplicável período e locais de re-
crutamento); intervenções a serem medidas e respetivos com-
paradores; o cálculo do tamanho da amostra (com base na lite-
ratura anterior) com uma estimativa de quantos participantes 
serão necessários para que o resultado primário seja estatisti-
camente, clinicamente e/ou politicamente significativo; que re-
sultados serão medidos, quando, como e por quem; um plano 
de análise de dados (incluindo definição das variáveis, métodos 
de análise estatística, eventuais análises de subgrupos e respe-
tivas justificações. Consoante o tipo (desenho) de estudo incluir 
aspetos específicos, por exemplo no caso de um estudo aleato-
rizado indicar os métodos de atribuição aleatória da intervenção.

• Resultados esperados e possíveis limitações: os autores 
deverão discutir quais os resultados que serão esperados, bem 
como limitações e viéses que poderão decorrer da metodologia 
do estudo assim como eventuais medidas com que os autores 
pretendem superar essas limitações ou minorar o seu impacto.

• Ética e divulgação: considerações éticas e de segurança e 
qualquer plano de disseminação dos resultados (publicações, 
congressos, etc).

• Contribuições dos autores: indique como cada autor este-
ve envolvido na redação do protocolo.

• Declaração de financiamento.
• Declaração de conflito de interesses.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO
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NORMAS DE PUBLICAÇÃO

• Limites: Máximo de 4000 palavras (excluindo título, resumo, 
figuras, quadros e referências); Máximo de 6 quadros e/ou fi-
guras; Máximo de 35 referências.

Protocolos Clínicos / Publicação de recomendações  
(“Guidelines”) / Algoritmos de diagnóstico ou tratamento

Os protocolos / guidelines clínicos nacionais devem preferencialmen-
te ser emitidos através dos grupos de interesse da SPAIC ou por eles re-
vistos, ou submetidos por grupos com reconhecida experiência na matéria.

6. QUADROS E FIGURAS

Cada quadro e cada figura deverão ser numerados sequencialmen-
te, por ordem de referência no texto. Cada quadro deve ser apresen-
tado em página individual no final do artigo e acompanhado de título 
e legenda explicativa, quando necessário. Todas as abreviaturas ou 
símbolos necessitam de legenda.

Todas as figuras / ilustrações deverão ser apresentadas em do-
cumentos separados em formato digital, com boa qualidade. Todas 
as figuras devem ser acompanhadas de título e legenda explicativa que 
pode figurar no manuscrito ou no documento da figura. As figuras 
que incluam fotografias devem ser gravadas em TIFF ou JPEG com 
resolução mínima de 300 dpi; as figuras que contenham linhas (por 
ex. imunoeletroforese) ou conjunto de pontos (por ex. immunoblotting) 
devem ser gravadas com resolução mínima de 800 dpi. Fotografias ou 
exames complementares de doentes deverão impedir a sua identifi-
cação, devendo ser acompanhadas pela autorização para a sua publi-
cação dada pelo doente ou pelo seu responsável legal.

7. REFERÊNCIAS

As referências devem ser listadas após o texto principal, numeradas 
sequencialmente pela ordem de citação no texto, onde devem ser apre-
sentadas em expoente (superscript) antes de vírgulas ou pontos finais. Os 
autores devem verificar se todas as referências estão de acordo com os 
documentos originais, bem como se estão conformes aos Uniform requi-
rements for manuscripts submitted to biomedical journals (www.nlm.nih.gov/
bsd/uniform_requirements.html) e se utilizam os nomes abreviados das 
publicações adoptados pelo Index Medicus (www.nlm.nih.gov).

A lista de referências não deve incluir citações de material não publi-
cado. As referências a artigos ou livros aceites para publicação, mas ainda 
não publicados, devem incluir o nome da revista e a menção “in press”.

8. PROCESSO EDITORIAL

Os trabalhos deverão ser enviados ao cuidado do Editor, acom-
panhados de carta de apresentação e declaração de autoria e/ou 
de conflito de interesse, com cedência de direitos de autor e au-
torização para publicação na RPIA. Os artigos devem ser submeti-
dos on line no site da RPIA. São também aceites as submissões 
para o e -mail oficial da RPIA, sendo necessária a submissão 
do artigo cumprindo as premissas anteriormente enume-
radas e outra versão do mesmo, sem autores, afiliação e 
agradecimentos.

O autor correspondente receberá notificação da receção do ma-
nuscrito e decisões editoriais por e-mail. Todos os manuscritos sub-
metidos são inicialmente revistos pelo editor da RPIA para uma pri-
meira apreciação, no sentido de aferir se os critérios de submissão 
estão cumpridos, se o artigo não foi publicados, na íntegra ou em 
parte, nem submetido para publicação noutros locais e se o artigo 
submetido se enquadra no âmbito da revista. Posteriormente serão 
enviados para dois revisores, que no prazo de 3 -4 semanas enviarão 
a sua apreciação para o Editor.

Os manuscritos são avaliados de acordo com os seguintes critérios: 
originalidade, atualidade, clareza de escrita, método de estudo apro-
priado, dados válidos, conclusões adequadas e apoiadas pelos dados, 
importância, com significância e contribuição científica para o conhe-
cimento da área.

Após receção dos comentários dos peritos/revisores, o Editor 
comunica aos respetivos autores, via informática, a decisão do Con-
selho Editorial, de entre as seguintes:

a) aceites sem alterações;
b) aceites após modificações propostas pelos revisores científicos;
c) recusados

Quando são propostas alterações, o autor deverá enviar por e-
-mail ao editor um documento intitulado “Resposta ao editor/ revi-
sores”. Este documento deve incluir uma resposta breve e estrutu-
rada, com respostas, ponto por ponto, a cada questão colocada pelos 
revisores e/ou Editor, localizando -a no texto revisto – exemplo “Foi 
corrigido o erro ortográfico … para ….  – ver linha 12 e 13 no docu-
mento revisto”.

Deve assim anexar uma versão revista do artigo – utilizar menu 
do word -Review/Rever > Track changes/registar alterações > inserções/ 
/deleções destacadas com cor diferente, bem como uma versão limpa 
com todas alterações contempladas.
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