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SESSÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS I
ALERGIA ALIMENTAR / ANAFILAXIA

Dia: 6 de Outubro
Horas: 08:30 – 10:00
Sala: 1

Moderadores: Josefina Cernadas, José Ferraz de Oliveira

CO 01 – Contributo da parvalbumina recombinante 
RGAD C 1 como marcador de aquisição de tolerância 
na alergia ao peixe
J Marcelino1, S Carvalho1, A. C. Costa1, F. C. Duarte1,  
M. C. Santos2, M Pereira Barbosa1

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

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

Introdução: A alergia ao peixe é comum em países onde o seu 
consumo é elevado. As parvalbuminas são alergénios major e res-
ponsáveis pela alergia a múltiplos peixes por reatividade cruzada (RC) 
às parvalbuminas específicas de espécie. A RC à parvalbumina do 
bacalhau (Gadus callarias) Gad c 1 é considerada a mais frequente.
Objectivo: Avaliação da aquisição de tolerância com base na de-
terminação da parvalbumina recombinante rGad c 1 num grupo 
de doentes alérgicos a peixe.
Métodos: Estudo retrospetivo de 81 doentes – seguidos em Con-
sulta de Alergia Alimentar – com alergia a peixe, confirmada por 
testes cutâneos e doseamento de IgE específica. A aquisição de 
tolerância ao peixe foi avaliada por prova de provocação oral 
(PPO). Análise estatística (SPSS V.23): estatísticas descritivas, tes-
te t -student e curva ROC.
Resultados: Foram incluídos 81 doentes (55 homens, 26 mulheres) 
com média de idade de 14±9 anos (62 com <18 anos). 63 (78%) tinham 
história prévia de rinite, 35 (43%) de asma e 54 (67%) de eczema. A 
média de idade no primeiro contacto conhecido com peixe foi 
8,9±4,0 meses (min 4, máx 36), sendo os contatos possíveis dis-
tribuídos da seguinte forma: oral em 78 doentes (96%), cutâneo 
em 22 (27%) e inalatório (vapores) em 16 (20%). A média de idade 
da primeira manifestação clínica foi aos 39±87 meses. Consideran-
do apenas doentes cujos primeiros sintomas surgiram antes dos 5 
anos (n=66; 81%), a média é de 16±13 meses. As manifestações 
clínicas observadas foram: angioedema/urticaria em 58 doentes 
(72%), sintomas gastrointestinais em 28 (35%), eczema em 27 
(33%), sintomas respiratórios em 19 (23%), síndrome de alergia 
oral em 10 (12%) e sintomas cardiovasculares em 2 (2%). 28 doen-
tes (35%) apresentaram anafilaxia. A IgE específica (sIgE) para rGad 
c 1 foi determinada antes e após aquisição de tolerância a, pelo 
menos, 1 peixe. Antes da tolerância, a sIgE (kU/L) tinha uma média 
de 21,03±25; após: 3,22±5 (p<0.001). A curva ROC (área sob cur-
va 0.854) mostrou que, nesta população, uma sIgE rGad c 1<2,105 
kU/L tem uma sensibilidade de 90,2% e especificidade de 62,5% de 

identificar doentes com PPO negativa. Uma sIgE>9,34 kU/L tem 
uma sensibilidade de 58,8% e especificidade de 92,9% de identificar 
doentes com PPO positiva.
Conclusão: A alergia ao peixe é comum na infância e pode ser 
transitória. A sIgE rGad c 1 parece ser um bom marcador prog-
nóstico de aquisição de tolerância a peixe, podendo auxiliar na 
escolha do momento para realizar PPO nestes doentes.

CO 02 – Esofagite eosinofílica numa consulta de alergia 
alimentar: caracterização e comparação entre idade pe-
diátrica e idade adulta
S Carvalho1, A C Costa1, J Marcelino1, F Cabral Duarte1,  
M Pereira Barbosa1

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Santa Maria, Centro 
Académico de Medicina de Lisboa, CHLN, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: Esofagite Eosinofílica(EoE) é uma doença inflamató-
ria crónica do esófago, mediada imunologicamente e caracteriza-
da por sintomas relacionados com disfunção esofágica e infiltração 
da mucosa esofágica por eosinófilos(Eo).
Objetivo: Caracterizar os doentes(dts) com diagnóstico de EoE 
e analisar as diferenças entre dts com diagnóstico em idade 
pediátrica(Cr,<18 anos) e adulta(Ad,>18 anos).
Métodos: Estudo observacional retrospetivo dos dts seguidos no 
serviço de Imunoalergologia, Fev/2009 a Jul/2017, com diagnóstico 
de EoE. Foram divididos em Cr e Ad, caracterizados de acordo 
com dados demográficos,história de atopia, sintomas, 
sensibilizações[Teste Cutâneos por Picada(TCP), Testes epicutâ-
neos (TEpi)],IgE Total e Eo, achados na endoscopia digestiva 
alta(EDA)e biopsias. Avaliou -se a correlação entre sensibilização 
alimentar, clínica grave(Idas ao SU ou internamento por complica-
ções de EoE,ClinG) ou histologia grave(biópsia com Eo>50 e/ou 
microabcessos,HistG).
Resultados: 74 dts (81% sexo masculino, média de idades 
27±17anos),36 Cr e 38 Ad. Média de idades de início dos sintomas 
e de diagnóstico(anos) foi nas Cr 7 e 9, nos Ad 31 e 34, respeti-
vamente. 96% Cr e 67% Ad tinham história de atopia. Os sintomas 
mais frequentes foram disfagia(73%) e ref luxo gastro-
-esofágico(46%) nas Cr; impactação(85%) e disfagia(46%) nos Ad. 
92% das Cr e 71% dos Ad tinham sensibilização a aeroalergénios. 
Em 77% das Cr e 69% dos Ad havia sensibilização alimentar. Nas 
Cr foram mais frequentemente positivos: TCPs a leite(25%) e 
mariscos(19%), TEpic a mariscos(50%) e carne(19%); nos Ad: 
TCPs a leite(21%), frutos frescos e frutos secos(ambos 18%), 
TEpic a mariscos(35%) e carne(13%). Nas EDA observou -se: es-
triação em 65% e placas brancas em 50% das Cr; placas brancas 
em 42% e anéis esofágicos em 35% dos Ad; 13% dos Ad tinham 
estenose mas nenhuma Cr. HistG(46%) associou -se a ClinG(35%), 
p=0,001, nas Cr, mas o mesmo não foi objetivado no grupo Ad 
[ClinG(22%) e HistG(17%), p=0,5]. Não houve correlação entre 
sensibilização alimentar e ClinG ou HistG em ambos grupos 
(p>0,01).O valor médio de IgE Total(KUA/l)foi 653 nas Cr e 458 
nos Ad. Os valores de eosinófilos foram 679 e 413, respetiva-
mente nas Cr e Ad.
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Conclusão: Houve predomínio do sexo masculino. As Cr apre-
sentavam em maior número atopia, sensibilização a aeroalergénios 
e alimentos. As situações graves de impactação e estenose esofá-
gica foram mais frequentes nos Ad. Houve associação a histologia 
grave com clinica grave apenas nas Cr.

CO 03 – Alergia ao peixe: contribuição da parvalbumina 
GAD C 1 no diagnóstico e prognóstico
S Carvalho1, J Marcelino1, F Cabral Duarte1, A C Costa1,  
M C Pereira Santos2, M Pereira Barbosa1

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital Santa Maria, Centro 
Académico de Medicina de Lisboa, CHLN, Lisboa, PORTUGAL

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

Introdução: A alergia ao peixe tem uma prevalência na população 
geral entre 0,2 e 2%. A parvalbumina é um alergénio major do 
peixe com reatividade cruzada entre as várias espécies. Gad c 1 é 
uma parvalbumina e alergénio major do bacalhau, utilizada no 
follow -up dos doentes alérgicos ao peixe.
Objetivos: Descrição clínica e laboratorial de doentes com aler-
gia ao peixe; avaliação da contribuição do doseamento de IgE 
específica(sIgE) para parvalbumina recombinante Gad c 1(rGad c 
1) e dos testes prick ‑prick(TPP) na confirmação da aquisição de 
tolerância nestes doentes.
Métodos: Estudo observacional retrospetivo de doentes seguidos 
no serviço de imunoalergologia, de 1/07/2005 a 31/12/2016, com 
diagnóstico de alergia ao peixe. Realizou -se doseamento de sIgE 
para vários peixes e rGad c 1.A população foi caracterizada de 
acordo com dados demográficos, peixes associados a reação e 
reações apresentadas. TPP e sIgE para os peixes escolhidos, foram 
avaliados antes e após aquisição de tolerância clínica. Análise es-
tatística: Wilcoxon test; SPSS v23.
Resultados: 81 doentes (68% sexo masculino, média de idades 
14±9anos). Os peixes com maior frequência de reações foram: a 
pescada(51%), carapau(30%) e bacalhau(26%). Os sintomas mais 
frequentes foram urticária/angioedema(71%), gastrointestinais(35%) 
e eczema(34%). 28% dos doentes tiveram anafilaxia. A média de 
idades na 1.ª reação foi 22meses, 50% apresentaram sintomas na 
1.ªingestão.O doseamento médio de sIgEs (kUA/l) na avaliação inicial: 
bacalhau(32,2), sardinha(22,9), pescada(17,5), salmão(13,9), 
atum(4,52) e rGad c 1(22,87).Nos doentes que adquiriram tolerân-
cia a pelo menos uma espécie de peixe, o valor médio de rGadc1 
pós tolerância(5,1kUA/l) foi estatisticamente significativo em relação 
ao valor inicial (16,8kUA/l) -(p=0,001). O mesmo acontece com o 
diâmetro médio(mm) do TPP, inicial e pós tolerância, na pesca-
da(9,4/3,8) e salmão(7,8/2,8), p=0,002 e p=0,026, respetivamente. 
A média de idades na aquisição de tolerância a pelo menos uma 
espécie de peixe foi 10,5 anos. Adquiriram tolerância 63% ao atum, 
25% bacalhau e 25% salmão.26% dos doentes mantêm alergia a todas 
as espécies de peixes e 6% adquiriram tolerância clínica total.
Conclusão: Metade dos doentes tiveram reação no primeiro 
contacto com peixe, podendo resultar de uma possível sensibili-

zação in -utero. A diminuição de sIgE para rGad c 1 e do diâmetro 
médio do TPP com pescada e salmão poderá ser considerado como 
marcador de prognóstico na aquisição de tolerância ao peixe.

CO 04 – Esofagite eosinofílica – diagnóstico, tratamento 
e seguimento: Experiência de um Centro de 
Imunoalergologia
F Benito Garcia1, S Piedade1, A Gaspar1, I Mota1, S Morgado2,  
S Pires2, P Ratilal2, R Gorjão2, F Santos3, M Morais Almeida1

1  Centro de Imunoalergologia, Hospital CUF Descobertas, 
Lisboa, PORTUGAL

2  Unidade de Gastroenterologia, Hospital CUF Descobertas, 
Lisboa, PORTUGAL

3  Centro da Criança e do Adolescente, Hospital CUF 
Descobertas, Lisboa, PORTUGAL

Objectivo: Caracterização de uma série de doentes com esofa-
gite eosinofílica (EoE), acompanhados num centro diferenciado, 
relativamente ao diagnóstico, tratamento e seguimento.
Metodologia: Análise retrospetiva de 58 doentes com critérios 
diagnósticos de EoE, seguidos em consulta desde 2009. Todos os 
doentes foram estudados segundo protocolo que incluiu avaliação 
clínica, sensibilização alergénica (alimentos e aeroalergénios), en-
doscópica e histológica.
Resultados: Mediana de idade na primeira consulta de 17,2 
[1,4;70] anos, sendo 22% crianças (<10 anos), 38% adolescentes 
(>=10 e <19 anos) e 40% adultos; 62% do género masculino; me-
diana de início dos sintomas aos 12 [0,25;60] anos. Os sintomas 
mais referidos foram impacto alimentar (69%), disfagia (66%), epi-
gastralgia/dor abdominal (52%), pirose (34%) e vómitos (33%). Os 
dois primeiros sintomas foram os mais frequentes em adolescen-
tes e adultos (96%). Na criança o vómito foi o sintoma mais fre-
quente (69%) e 3 crianças apresentaram má progressão ponderal. 
A maioria (88%) tinha história pessoal de doença alérgica (alergia 
alimentar em 28%); 74% apresentavam sensibilização a aeroaler-
génios e 72% a alimentos (48% leite de vaca, 43% frutos secos/
amendoim, 38% cereais e 26% ovo). Endoscopicamente destaca -se 
existência de estenose esofágica em 5 doentes. Histologicamente, 
metade tinha >=20 eosinófilos por campo de grande ampliação e 
38% microabcessos. Fizeram tratamento com fluticasona tópica 
deglutida 88% e 57% alteraram a dieta de acordo com o perfil de 
sensibilização alimentar. Dez doentes foram medicados com cor-
ticoterapia oral. Até à data 47 doentes foram submetidos a endos-
copia de reavaliação, dos quais 34 (72%) apresentaram resolução 
histológica. Documentou -se recidiva clínica e histológica em 7 
doentes.
Conclusões: Na amostra avaliada confirma ‑se um predomínio do 
género masculino, uma apresentação clínica variável de acordo 
com a idade, elevada prevalência de doença alérgica bem como de 
sensibilização a alergénios alimentares. Uma avaliação multidisci-
plinar torna -se essencial na correta abordagem diagnóstica e te-
rapêutica da EoE, permitindo modificar o seu prognóstico. Assi-
nalamos resolução clínica e histológica na maioria dos doentes 
com poucos casos de recidiva.
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CO 05 – Alergia alimentar agravada por cofatores: 
alergénios e cofatores implicados
J Barradas Lopes1, A Reis Ferreira1, M J Sousa1, I Lopes1

1  Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, EPE, Vila 
Nova de Gaia, PORTUGAL

Introdução: Recentemente foi proposto o conceito de Alergia 
Alimentar (AA) agravada por cofatores (Co -factor Enhanced Food 
Allergy – CEFA) e identificados os alergénios mais frequentemen-
te envolvidos.
Objetivo: Caracterizar os doentes com CEFA da consulta de AA 
do CHVNG/E.
Metodologia: Estudo retrospetivo descritivo dos doentes com 
diagnóstico de CEFA suportado por história clínica, testes cutâ-
neos, prova de provocação oral (PPO) e/ou IgEs específicas para 
alergénios moleculares habitualmente implicados, seguidos na 
Consulta de AA entre janeiro de 2012 a junho de 2017.
Resultados: Foram incluídos 23 doentes, 54% do sexo mascu-
lino, mediana de idades de 30 anos (IQR 12,5), 48% atópicos, 
30% com asma. As non ‑specific Lipid Transfer Proteins (nsLTPs) 
foram os alergénios implicados na reação em 70% dos doentes 
(n=16) e a ω -5 -gliadina (O5G) em 30% (n=7). Dezanove (83%) 
doentes referiram anafilaxia na reação com cofator; os restantes 
apresentaram urticária e/ou angioedema. Todos os doentes nos 
quais a O5G foi o alergénio implicado apresentaram anafilaxia 
na presença de cofator, tolerando trigo na sua ausência. Doze 
(75%) dos doentes nos quais as nsLTPs foram o alergénio envol-
vido apresentaram anafilaxia na reação com cofator. Em 13 doen-
tes (81%), a reação na presença deste foi mais grave que na sua 
ausência. Três doentes não apresentavam qualquer queixa pré-
via e toleraram posteriormente o alimento envolvido na reação 
com cofator. Apenas 1 doente apresentou anafilaxia na ausência 
de cofator, tendo os restantes doentes apresentado síndrome 
de alergia oral e/ou queixas cutâneas. O exercício foi o principal 
cofator implicado, referido por 22 doentes. Os anti ‑inflamatórios 
não esteróides (AINEs) foram cofator único em 5 doentes; des-
tes, todos apresentaram anafilaxia, 3 com alergia a O5G, 2 a 
nsLTPs. Três destes doentes toleraram posteriormente os AI-
NEs envolvidos.
Conclusão: As nsLTPs e a O5G são os alergénios mais frequen-
tes na CEFA e o exercício o cofator mais comum. Os AINEs 
têm -se revelado cofatores relevantes, mesmo se o alergénio 
implicado é a O5G, classicamente associada ao exercício. A pes-
quisa de cofatores é fundamental; vários doentes toleraram o 
alimento e/ou AINE suspeito posteriormente, dificultando o 
diagnóstico etiológico. Os alergénios moleculares assumem um 
papel importante no diagnóstico, evitando PPO com risco eleva-
do. A informação dos cofatores deve ser sempre incluída na edu-
cação do doente com AA a nsLTPs e O5G.

CO 06 – Registo nacional de anafilaxia
A Sá -Sousa1, M Branco -Ferreira2,3,4, J A Fonseca1,5,6, E Pedro2,4

1  CINTESIS -Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços 
de Saúde Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
FMUP, Porto, PORTUGAL

2  Departamento Imunoalergologia, Hospital de Santa Maria, 
CHLN, Lisboa, PORTUGAL

3  Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa, 
PORTUGAL

4  GANDALF -Grupo de interesse de Anafilaxia e Doenças 
imunoALérgicas Fatais, SPAIC, Lisboa, PORTUGAL

5  Unidade de Imunoalergologia, CUF Porto Hospital e Instituto, 
Porto, PORTUGAL

6  MEDCIDS -Departamento de Medicina da Comunidade, 
Informação e Decisão em Saúde, FMUP, Porto, PORTUGAL

A SPAIC encontra -se a elaborar um novo Registo Nacional de 
Anafilaxia (RNA), que inclua a recente reestruturação do Catálo-
go de Português de Anafilaxia e Reações Adversas (CPARA) rea-
lizada pelo Grupo de interesse de Anafilaxia e Doenças imunoA-
Lérgicas Fatais (GANDALF) e facilite o registo e a partilha dos 
casos de anafilaxia em Portugal. Este trabalho pretende descrever 
o desenvolvimento do RNA.
Fez -se um levantamento de todas as variáveis elegíveis para inclusão 
no RNA, tendo por base a reestruturação do CPARA e o Registo 
Europeu de Anafilaxia. As variáveis foram agrupadas em tópicos de 
interesse e foi elaborado um questionário online em que, para cada 
tópico, foram exploradas as formas mais adequadas de registo e quais 
as variáveis a incluir. O questionário foi enviado a 376 sócios da SPAIC 
e 62 responderam. Para cada tópico foram selecionadas as variáveis 
e/ou forma de registo de variáveis com mais de 80% dos votos, foram 
considerados os comentários e sugestões e as divergências foram 
resolvidas de forma consensual entre os membros do GANDALF.
O RNA encontra -se em fase de implementação. Os dados de registo 
estão estruturados nos seguintes tópicos: dados do doente; origem 
da informação; comorbilidades; reações anteriores; características do 
episódio atual de anafilaxia; manifestações clínicas do episódio atual; 
gravidade do episódio atual; alergénios e outros fatores desencadean-
tes; testes de diagnóstico; tratamento e gestão da doença a longo 
prazo. Foram incluídas características de forma a facilitar a sua utili-
zação, garantindo a qualidade dos dados, como por exemplo, a criação 
de um texto automático, baseado nos três primeiros dígitos escritos 
e a validação dos dados introduzidos. O RNA terá um módulo de 
integração da autenticação com controle de gestão de acessos. Os 
dados do doente só poderão ser incluídos no Registo após Consen-
timento Informado explícito pelo doente. O Registo futuramente terá 
a possibilidade de exportação de conjuntos de registos anonimizados 
agrupados por médico, serviço ou grupo de trabalho; de envio auto-
mático de dados anonimizados para base de dados internacional e de 
importação automática pelo CPARA (quando autorizado pela SPMS).
O RNA permitirá o registo e partilha segura de dados credíveis e 
de qualidade, relativos a anafilaxia e reações adversas, de forma a 
melhorar a qualidade dos serviços prestados ao doente. Adicio-
nalmente, permitirá o uso dos dados devidamente anonimizados 
para investigação clínica.
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CO 07 – Anafilaxia a frutos secos em idade pré -escolar
F Benito Garcia1, A Gaspar1, J Azevedo2, I Mota1, M Correia1,  
S Piedade1, LM Borrego1,3, M Morais Almeida1

1  Centro de Imunoalergologia, Hospital CUF Descobertas, 
Lisboa, PORTUGAL

2  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, Coimbra, PORTUGAL

3  CEDOC, Imunologia, NOVA Medical School, Faculdade de 
Ciências Médicas, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: A incidência de anafilaxia em idade pré ‑escolar tem 
vindo a aumentar. Os principais agentes etiológicos são os alimen-
tos, com destaque para o leite de vaca e o ovo. No entanto, casos 
de anafilaxia a frutos secos, nesta faixa etária, têm sido cada vez 
mais reportados.
Objectivo: Caracterizar uma série de crianças com anafilaxia a 
frutos secos em idade pré -escolar, referenciadas ao centro de 
Imunoalergologia.
Metodologia: Análise retrospetiva de 21 crianças com diagnós-
tico confirmado de anafilaxia a frutos secos em idade pré ‑escolar 
(idade média atual 8,7±3,2 anos, 67% do género masculino). Todas 
as crianças foram estudadas segundo protocolo que incluiu avalia-
ção clínica e de sensibilização alergénica com testes in vivo (testes 
cutâneos por picada com extratos Bial -Aristegui®) e/ou testes in 
vitro (IgE específicas séricas ImmunoCAP, ThermoFisher®).
Resultados: A idade média da primeira reação anafilática foi 
3,2±1,2 anos [2;6]; em 13 crianças o primeiro episódio ocorreu 
nos primeiros 3 anos de vida. Os frutos secos implicados foram 
caju em 10 crianças, noz em 6, pinhão em 4 e avelã em 2 (um caso 
com anafilaxia a noz e avelã). Na maioria (76%), a reação ocorreu 
no primeiro contacto com o alimento e nenhuma criança tinha 
diagnóstico prévio de alergia a frutos secos. Documentou -se rea-
tividade cruzada com outros frutos secos em 19 crianças e sensi-
bilização ao amendoim em 8. Relativamente ao local da reação, 16 
ocorreram em casa, 4 em restaurante e uma na praia. Os sintomas 
mais reportados foram mucocutâneos (95%), respiratórios (76%) 
e gastrintestinais (57%). Em 90% dos episódios, os sintomas ocor-
reram nos primeiros 30 minutos após contacto com o alimento. 
Das 19 crianças (90%) que recorreram ao serviço de urgência, só 
foi administrada adrenalina em 8 (42%). Foi prescrito dispositivo 
auto -injector de adrenalina em todas as crianças.
Conclusões: O caju e a noz foram os principais frutos secos 
responsáveis por anafilaxia em idade pré ‑escolar. A maioria das 
reações ocorreu em casa. Foi comprovado mecanismo IgE media-
do em todos os casos. As reações ocorreram após contacto com 
quantidades mínimas de frutos secos, demonstrando a elevada 
potência destes alergénios. Mais de um terço dos doentes também 
está sensibilizado ao amendoim. A adrenalina foi subutilizada, tal 
como referido por outros autores. Reações alérgicas graves podem 
ocorrer em idades muito precoces, devendo ser reforçadas estra-
tégias de prevenção e tratamento desta entidade potencialmente 
fatal.

CO 08 – Anafilaxia num serviço de urgência: Um estudo 
retrospetivo de 10 anos num hospital terciário
I Alen da Silva Coutinho1, D Ferreira2, J Pita1, M Ferreira2,  
J Francisco4, I Fonseca5, C Loureiro1, A Todo Bom1

1  Serviço de Imunoalergologia/Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, Coimbra, PORTUGAL

2  Serviço de Medicina Interna/Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, Coimbra, PORTUGAL

3  Serviço de Imunoalergologia/Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, Coimbra, PORTUGAL

4  Serviço de Medicina Intensiva/Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, Coimbra, PORTUGAL

5  Serviço de Urgência/Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra, Coimbra, PORTUGAL

Introdução: A anafilaxia (AN) é uma emergência médica pelo seu 
risco de mortalidade, sendo o seu reconhecimento fulcral. A fre-
quência de admissões hospitalares por AN está em ascensão, con-
tudo esta é difícil de estimar.
Objetivo: Caraterização dos doentes admitidos no serviço de 
urgência de um hospital terciário por AN durante 10 anos.
Métodos: Estudo retrospetivo, descritivo e inferencial, de 43 
doentes, avaliando: idade, sexo, triagem de Manchester, alergénio 
(ALG), local de exposição ao ALG, comorbilidades, co -fatores, 
clínica, tratamento e orientação. Procedeu -se a avaliação estatís-
tica com SPSS Statistics versão 20.0®.
Resultados: Amostra final com 53,5% de indivíduos do sexo mascu-
lino e idade 54,3±16,2 anos. Triagem de 4.7% dos doentes como 
pouco urgente. Em 53,3% dos indivíduos a reação foi imediata (<10 
minutos), 51,2% tinha história de atopia e 72,1% dos doentes foram 
expostos ao ALG fora do hospital. Verificaram ‑se 32,6% de AN a 
fármacos, 23,3% a picada de himenópteros, 20,9% a alimentos e 11,6% 
a produto de contraste iodado. Envolvimento respiratório–93%, der-
matológico–86%, cardiovascular -74.4%, gastrointestinal -20,9% e 
neurológico -14,0%. Foi utilizada adrenalina (ADR) em 88,4%, 48,8% 
por via intramuscular. A entubação orotraqueal (EOT) realizou -se em 
16,3%. Ocorreu paragem cardio -respiratória em 11,6%. A mortalida-
de foi de 2,3%. Encaminhamento: consulta de Imunoalergologia (CIM)-
-65,1%; caneta auto -injetável de ADR -7%. Estabeleceram -se associa-
ções estatisticamente significativas entre: a)AN a alimentos, cianose 
(p=0,04) e via de administração de ADR (p=0,01), destaca -se um caso 
de síndrome de FDEIA ao trigo;b)AN a fármacos, via de administração 
de ADR (p=0,02) e oxigenioterapia (p=0,04); c)AN a picadas de hi-
menópteros, sexo masculino (p=0,01) e decisão de internamento 
(p=0,03);d)AN ao contraste iodado e encaminhamento para CIM 
(p=0,04);e)presença de choque, oxigenoterapia (p=0,04) e número 
de doses de ADR (p=0,03). Todos os doentes obesos (p=0,02) ou 
com síncope (p=0,04) tiveram choque.Conclusão:A AN é uma enti-
dade grave que requer reconhecimento precoce.Apesar da maioria 
dos doentes ter sido medicado com ADR, a sua administração não 
foi sempre pela via preconizada e poucos doentes foram dotados de 
canetas auto -injetáveis. Detectou -se igualmente limitações relativa-
mente à restante terapêutica aconselhada. Assim é emergente subli-
nhar a necessidade de instrução dos profissionais de saúde no sentido 
de ultrapassar as lacunas no diagnóstico e terapêutica.
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SESSÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS II
ALERGIA CUTÂNEA / ALERGÉNIOS  

E IMUNOTERAPIA

Dia: 7 de Outubro
Horas: 08:30 – 10:00
Sala: 1

Moderadores: Mário Miranda, Rita Câmara

CO 09 – Eficácia e segurança a longo -prazo do 
omalizumab em doentes com urticária crónica
M Paulino1, A C Costa1, J Marcelino1, F Duarte1, A Santos1,  
E Alonso1, E Pedro1, M A Pereira -Barbosa1

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

Objectivo: Avaliação da eficácia e segurança a longo ‑prazo do 
tratamento com omalizumab em doentes(dts) com urticária 
crónica(UC).
Métodos: Estudo retrospectivo de dts submetidos a tratamento 
com Omalizumab por UC num Serviço de Imunoalergologia, de 
Março2009 ‑Junho2017. Para avaliação da eficácia foram utilizados: 
Urticaria Activity Score (UAS e UAS7), Dermatology Life Quality 
Index (DLQI) e Urticaria Control Test (UCT).
Resultados: Incluíram -se 62 doentes [54(87%) sexo feminino, 
média de idades 48,9±13,8 anos], 3 dts com UC indutível e 59 
com UC espontânea(UCE). A média de idades no início do oma-
lizumab foi 46±14 anos. Em média, o início da UC foi aos 41±14,7 
anos. Por controlo total da UC, 12(19%) dts já suspenderam 
omalizumab, em média há 2,4 anos; a duração média do trata-
mento foi de 2,1 anos; Outros 5 doentes interromperam omali-
zumab mas houve necessidade de reiniciar por UC não contro-
lada: 4 dts pararam omalizumab por período <6 meses e 1 
doente durante >1 ano. Atualmente, 50 dts mantêm tratamento 
com omalizumab com uma duração média de 30 meses (1 mês -7,9 
anos). O início de tratamento com omalizumab ocorreu em mé-
dia 4,7 anos após inicio dos sintomas de UC. Nenhum doente 
reportou efeitos adversos da terapêutica.98% dos dts fizeram 
previamente corticoterapia sistémica, 30% ciclosporina e 3% 
imunoglobulina endovenosa. No início do omalizumab, 66% es-
tavam sob corticoterapia sistémica. Actualmente, apenas 1 doen-
te está sob corticoterapia (fez apenas 1 administração). Dos dts 
a realizarem omalizumab, apenas 1 doente necessita de trata-
mento com periodicidade 3/3 semanas(sem), 2 dts de 5/5 sem, 
10 de 6/6 sem, 1 de 7/7 sem, 2 de 8/8 sem, os restantes 34 dts 
4/4 semanas; 5 dts necessitaram de aumento da dose de omali-
zumab (até 600 mg, 4/4semanas).Antes de iniciar omalizumab 
(T0), a média do valor de DLQI foi de 13,9 pontos e UAS7 de 
24,1 valores, verificando ‑se por cada sessão um decréscimo de 
1,78% e 11,31%, respetivamente. O valor médio de UAS em T0 
foi de 2,9 valores, tendo sido necessárias em média 3 sessões 
para atingir UAS=0.Para análise de UCT, foram incluídos os dts 
com UCE que iniciaram omalizumab a partir de 2016, com dura-

ção de tratamento > 6 meses. A média dos valores iniciais foi de 
6, verificando ‑se um aumento de 100% após 6 meses de omali-
zumab (média 12 valores).
Conclusão: A terapêutica com omalizumab permite, de forma 
segura, atingir o controlo total dos sintomas e melhoria de quali-
dade de vida nos doentes com urticária crónic

CO 10 – Testes epicutâneos no diagnóstico do eczema 
das mãos
B Kong Cardoso1, C Cruz1, E Matos1, E Tomaz1, F Inácio1

1  Hospital de S.Bernardo – Centro Hospitalar de Setúbal, 
Setúbal, PORTUGAL

Introdução: O eczema das mãos é uma patologia comum, sendo 
a dermatite de contacto (DC) alérgica uma das suas causas mais 
importantes. Porém, muitos estudos apontam a DC irritativa como 
a principal causa de eczema das mãos. A diferenciação entre as 
duas causas não é possível em termos clínicos. O objetivo deste 
estudo foi detetar a prevalência de DC alérgica em doentes com 
eczema das mãos, assim como os alergénios mais frequentemente 
implicados.
Métodos: Foram incluídos todos os doentes com eczema das 
mãos e testes epicutâneos (TE) realizados durante 3 anos. Foram 
utilizadas a bateria europeia Standard (BS) e outras baterias não 
estandardizadas. Analisaram ‑se os dados referentes à profissão, 
localização das lesões, resultados do TE e respetiva relevância 
clínica, causa provável e o diagnóstico final.
Resultados: Estudaram -se 80 doentes (71% mulheres) com 
idade média de 45 anos e 4 com <18 anos. Tiveram resultados 
positivos 59% dos doentes (67% em mulheres; 39% em homens). 
A média de positividades por pessoa foi de 2.3. Os doentes 
com queixas de eczema também em outras localizações (43%) 
apresentaram uma maior taxa de positividades (65%) em com-
paração com os doentes com apenas eczema nas mãos (54%). 
As sensibilizações mais frequentes foram: cosméticos (37%), 
metais (30%) e aditivos das borrachas (11%). Em 41% dos doen-
tes o alergénio encontrado foi considerado relevante. Nos 
doentes com positividade, 23% eram de causa profissional, 
nomeadamente cabeleireiras/esteticistas, trabalho manual e 
preparação alimentar. Nos doentes com TE negativos o diag-
nóstico final foi de: DC irritativa (61%), dermatite atópica (3%) 
e eczema disidrótico (9%). Em 24% dos casos o diagnostico 
final não foi possível.
Conclusões: Neste estudo mais de metade dos doentes apre-
sentaram positividades evidenciando a importância de descartar 
a DC alérgica nos doentes com eczema das mãos. DC alérgica foi 
diagnosticada mais frequentemente em doentes com eczema em 
múltiplas localizações. A proporção de eczemas ocupacionais foi 
significativa, facto demonstrado também em outros estudos que 
identificaram a dermatite das mãos como uma doença profissional 
frequente. A grande proporção de doentes sem diagnóstico real-
ça a dificuldade existente na classificação etiológica do eczema 
das mãos.
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CO 11 – Angioedema isolado: análise restrospetiva de 
uma série de 53 doentes
A P Galamba Palhinha1, D Pina Trincão1, M Paiva1, P Leiria Pinto1

1  Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Lisboa Central, 
E.P.E., Lisboa, PORTUGAL

Introdução: O angioedema sem urticária (AESU) representa 
cerca de 20% dos casos de angioedema(AE). A sua classificação foi 
recentemente revista.
Objectivo: Caracterização clínica de uma população de doentes 
com AESU.
Metodologia: Avaliação retrospetiva de doentes com AESU ob-
servados entre 2009 -2017 no Serviço de Imunoalergologia do 
Hospital Dona Estefânia. Utilizou ‑se a classificação publicada em 
2014 pelo HAWK Group.
Resultados: Foram incluídos 53 doentes com média etária de 
54±23 anos, dos quais 43 eram do sexo feminino. 11 doentes 
tinham AE hereditário(AEH) e 42 AE adquirido(AEA). Todos os 
doentes com AEH tinham deficiência de C1 ‑inibidor, dos quais 4 
tinham AEH do tipo 1 e 7 AEH do tipo 2. A idade média de 
apresentação foi 8 anos e a demora média para diagnóstico 
(DMD) de 6 anos. O AE dos membros (n=7) e a dor abdominal(n=7) 
foram os locais mais afectados e 2 tiveram edema da glote. 5 
doentes estão sob profilaxia de longo prazo, 4 com antifibrino-
líticos e um com danazol, 5 doentes fizeram terapêutica com 
concentrado de C1 -INH em contexto de crise grave. Relativa-
mente ao AEA, em 21 doentes foi diagnosticado AEA relaciona-
do com os inibidores da enzima conversora da angiotensina (AEA-
-IECA), enquanto o AEA idiopático histaminérgico(AEA -IH) foi 
observado em 16 e o AEA idiopático não histaminérgico(AEA-
-InH) em 5 doentes. Os doentes com AEA -IH iniciaram sintomas 
aos 54 anos e a DMD foi de 3 anos, sendo a face a região mais 
afetada(n=14). No AEA -IECA, a média etária foi 65 anos, tendo 
o AE surgido entre 3 dias e 5 anos após inicio da terapêutica e a 
DMD foi de 1 ano. A área mais afectada foi a face(n=8), seguida 
pela língua(n=7). 2 doentes desenvolveram edema da glote. 4 de 
13 doentes que foram medicados com ARA -II mantiveram AE 
que resolveu com a sua suspensão. Nos restantes doentes com 
AEA -IECA o AE resolveu após suspensão do fármaco. Os doen-
tes com AEA -InH tinham idade média inicial de 53 ano, e atingi-
mento preferencial da face e extremidades. Dos 5 doentes com 
este diagnóstico, 3 encontram ‑se controlados sob profilaxia com 
antifibrinolíticos.
Conclusões: O AESU integra um grupo heterogéneo de patolo-
gias O AEH inicia -se em idade pediátrica e tem expressão clínica 
variável, enquanto o AEA é diagnosticado acima dos 50 anos, sen-
do o AEA -IECA a causa mais frequente. Nalguns doentes os ARA-
-II podem associar -se com persistência de AE em doentes com 
AEA ‑IECA. Os antifibrinolíticos parecem ser uma opção terapêu-
tica eficaz em doentes com AEA ‑INH.

CO 12 – Dermatite de contacto alérgica a 
metilisotiazolinona: uma epidemia emergente
L Amaral1, E Silva2, M Oliveira3, A P Cunha4

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de São João 
E.P.E., Porto, PORTUGAL

2  Serviço de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, Centro 
Hospitalar do Baixo Vouga E.P.E., Aveiro, PORTUGAL

3  Serviço de Saúde Ocupacional, Centro Hospitalar de São João 
E.P.E., Porto, PORTUGAL

4  Serviço de Dermatologia, Centro Hospitalar de São João 
E.P.E., Porto, PORTUGAL

Introdução: A metilisotiazolinona (MI) é utilizada como conser-
vante em produtos domésticos, ocupacionais e, desde 2005, em 
cosméticos. Faz parte da preparação de metilcloroisotiazolinona 
(MCI)/ MI e apenas nos últimos anos começou a ser testado iso-
ladamente como alergénio na série básica. Dados epidemiológicos 
recentes demonstraram que a taxa de sensibilização de MI varia 
entre 1% e 6%, com um aumento acentuado nos últimos anos.
Objetivos: Caracterizar os doentes sensibilizados a MI e avaliar 
a prevalência de sensibilização a MI nos doentes que realizaram 
testes epicutâneos.
Métodos: Estudo transversal com inclusão dos doentes que rea-
lizaram a série básica europeia e portuguesa do Grupo Português 
de Estudo das Dermatites de Contacto, num departamento de 
Dermatologia de um hospital terciário entre 2011 e 2016. Foram 
selecionados aqueles que apresentaram positividade para MI.
Resultados: Dos 1768 doentes (70% mulheres) testados, 972 
(55%) apresentaram positividade de acordo com o sistema de pon-
tuação do grupo internacional de dermatites de contato. Destes, 
114 indivíduos (12%) apresentaram positividade para MI; 81 (71%) 
mulheres; idade média (mínimo -máximo) de 44,3 (8 -86) anos; 33% 
apresentavam história pessoal de comorbilidades alérgicas. As 
mãos, isoladamente ou associadas a outras regiões do corpo foi o 
local afetado mais frequente (54 casos, 47%), seguida de dermati-
te generalizada (33 casos, 29%). Nos doentes sensibilizados a MI, 
não se verificaram diferenças significativas relativamente ao géne-
ro (p = 0,267), idade (p = 0,616) ou presença de comorbilidades 
alérgicas (p = 0,536). A partir de junho de 2012, 1,1% dos doentes 
apresentaram positividade para MI. Após 2012, observou -se um 
aumento significativo na sensibilização a MI, que aumentou de 5,7% 
em 2013 para 6,3%, 11,9% e 12,2% em 2014, 2015 e 2016, respeti-
vamente.
Discussão: Nesta amostra verificou ‑se que, entre 2012 e 2016, a 
sensibilização à metilisotiazolinona cresceu mais do que dez vezes.
Estes dados fornecem evidência adicional da crescente epidemia 
de sensibilização à MI nos últimos anos, em conformidade com o 
reportado em diversos países europeus e reforça a necessidade 
da determinação de concentrações seguras nos produtos, parti-
cularmente nos cosméticos.
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CO 13 – DER P 23 – Alergénios moleculares e expressão 
da doença alérgica respiratória
F Semedo1,2, E Tomaz1, A. P. Pires1, F Inácio1

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de São Bernardo, 
Centro Hospitalar de Setúbal E.P.E., Setúbal, PORTUGAL

2  3.º Ciclo de Estudos em Medicina, Faculdade de Ciências da 
Saúde, Universidade da Beira Interior, Covilhã, PORTUGAL

Objetivo: Avaliar uma população pediátrica de doentes atópicos 
com sensibilização ao Dermatophagoides pteronyssinus quanto ao 
perfil molecular de alergénios major, analisando a relevância do 
reconhecimento de IgE específica para Der p 23.
Metodologia: Estudo retrospetivo que incluiu 81 doentes em 
idade pediátrica acompanhados em consulta de Imunoalergologia, 
com diagnóstico de rinite e/ou asma alérgica e sensibilização a 
Dermatophagoides pteronyssinus avaliada por IgE específica para 
o extrato total e alergénios major Der p 1 e Der p 2. Posterior-
mente efetuado doseamento de IgE específica para Der p 23 e 
analisada relação com patologia alérgica.
Resultados: Foram caracterizados 81 doentes com idade mé-
dia de 11,7 anos ± 4,1, 70% do sexo masculino, 89% com diag-
nóstico de asma alérgica (com ou sem rinite concomitante), 11% 
somente com rinite. Quanto à prevalência de sensibilização ao 
Der p 23, 90% dos doentes apresentou IgE específicas para este 
alergénio major. Relativamente aos valores médios de IgE 
(kUA/L), o grupo de doentes asmáticos versus o grupo de doen-
tes com apenas rinite apresentaram, respetivamente: Der p 
total: 112,2 vs 83,1; Der p 1: 58,7 vs 35,2; Der p 2: 58,6 vs 12,8; 
Der p 23: 22,3 vs 12,5. A diferença foi estatisticamente signifi-
cativa relativamente ao valor médio de Der p 23 (Teste T, 
p=0,03). No grupo de crianças asmáticas, 68% terá iniciado 
sintomas compatíveis com o diagnóstico até aos 3 anos de ida-
de, apresentando valores médios de IgE para Der p 23 de 19,6 
kUA/L. Dos doentes com asma, foi referido que 71% teve infe-
ções respiratórias virais múltiplas, apresentando este grupo um 
valor médio de IgE para Der p 23 de 19,4 kUA/L. Quanto à 
gravidade da doença nos asmáticos, avaliada pela terapêutica 
para controlo de sintomas, 32% dos doentes tinha asma mais 
grave (corticóide inalado simples ou em associação com bron-
codilatador de longa ação), com valor médio de IgE para Der p 
23 de 27,8 kUA/L.
Conclusões: Na população pediátrica avaliada, o Der p 23 apre-
sentou uma elevada prevalência de sensibilização, em acordo com 
os estudos já publicados. O valor médio das IgE específicas para 
Der p 1, Der p 2 e Der p 23 foi superior nas crianças com asma, 
em relação às com diagnóstico de apenas rinite, tendo sido esta 
diferença estatisticamente significativa para o Der p 23. Crianças 
com diagnóstico precoce de asma, com infeções respiratórias de 
repetição e com maior gravidade de doença apresentaram valores 
médios elevados de IgE para Der p 23.

CO 14 – Alergia a veneno de himenópteros: Reações das 
repicadas
A M Mesquita1, L Carneiro -Leão1, L Amaral1, A Coimbra1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de São João, 
E.P.E., Porto, PORTUGAL

Introdução: A imunoterapia com veneno de himenópteros (VIT) 
é o único tratamento eficaz na alergia a veneno de himenópteros 
(AVH).
Objetivo: Analisar as reações de repicada de himenópteros em 
doentes com indicação para VIT. Secundariamente, avaliar diferen-
ças na realização ou não de VIT.
Métodos: Revisão dos registos clínicos dos doentes propostos 
para VIT entre 2005 e 2016 num Serviço de Imunoalergologia de 
um Hospital Universitário, seguida de entrevista telefónica estru-
turada.
Resultados: Foram incluídos 113 doentes; 80 (71%) eram do 
sexo masculino, com idade média de 38 anos (±15 anos); 23 
(21%) eram apicultores, 25 (23%) atópicos, 4 (4%) tinham asma, 
14 (13%) rinite e 18 (16%) patologia cardiovascular e 14 destes 
doentes estavam medicados com um IECA/betabloqueador. 
Foram propostos para VIT com veneno de abelha 73 (64%), 
vespa 38 (34%) e polistes 2 (2%). Do total, 28 doentes (25%) 
não realizaram VIT. A duração média de VIT foi de 45 meses 
(±16,4 meses), no entanto, 23 doentes cumpriram menos de 36 
meses. Oitenta e oito (78%) participaram na entrevista telefó-
nica e destes, 49 terminaram VIT (56%), 15 estavam sob VIT 
(17%) e 24 não realizaram VIT (27%). Após terminar VIT, 14 
(29%) foram repicados e 3 recorreram ao SU; 24 doentes (36%) 
foram novamente picados ainda sob VIT. Dos doentes que nun-
ca fizeram VIT, 12 (50%) foram repicados após a primeira con-
sulta e 9 recorreram ao SU. Dos doentes que terminaram VIT 
e foram repicados, a gravidade das reações foi: reação local em 
11 (79%), grau I em 1 (7%) e grau III em 1 (7%). Uma doente 
apresentou reação tóxica após múltiplas picadas. Dos que foram 
repicados durante a VIT, 20 (87%) tiveram reação local, 1 (4%) 
grau I e 2 (9%) grau III. Dos que não realizaram VIT e foram 
repicados: I em 3 (25%), III em 4 (33%) e IV em 5 (42%). Nesta 
série, os doentes que não realizaram VIT apresentaram um 
maior número de reações sistémicas e com maior gravidade 
(p<0,01).
Conclusões: Nesta amostra de doentes com indicação para VIT, 
verificou ‑se, tal como esperado, uma menor gravidade das rea-
ções nas repicadas dos doentes que cumpriram ou estavam sobre 
imunoterapia. Dos que não fizeram o tratamento, três quartos 
tiveram reações anafiláticas graves com a repicada. Estes dados 
reforçam a importância e eficácia da imunoterapia no tratamen-
to dos doentes com alergia a veneno de himenópteros.



188
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

XXXVIII REUNIÃO ANUAL DA SPAIC / RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES ORAIS E DOS POSTERS

CO 15 – Alergénios moleculares de sensibilização 
primária a pólenes no estudo ICAR
L M Araújo1, O Sokhatska2, T Jacinto2,3,4, A Sá -Sousa2,  
T Jacinto2,3,4, A M Pereira2,3,4, M Couto2,3, H Pité5,  
M M Almeida2,5, J A Fonseca2,3,4, J L Delgado1,2

1  Serviço e Laboratório de Imunologia, Fac. Medicina Porto, 
Porto, PORTUGAL

2  Centro de Investigação em Tecnologias de Saúde – CINTESIS 
– Fac. Medicina Porto, Porto, PORTUGAL

3  Imunoalergologia CUF Porto – Instituto e Hospital, Porto, 
PORTUGAL

4  Departamento de Ciências de Informação e da Decisão em 
Saúde, Fac. Medicina Porto, Porto, PORTUGAL

5  Centro de Alergia, Hospital CUF Descobertas, Lisboa, 
PORTUGAL

Objectivo do trabalho: Avaliar o uso de alergénios moleculares 
considerados identificadores de sensibilização primária nos doen-
tes alérgicos a pólenes no ICAR – Impacto e Controlo da Asma e 
Rinite (PTDC/SAU -SAP/119192/2010) realizado em Portugal Con-
tinental.
Metodologia: Foram avaliados todos os participantes que apre-
sentaram testes por picada positivos para cada um dos seguintes 
pólenes: gramíneas selvagens, Parietaria judaica, Artemisia vulga-
ris, Plantago lanceolata e oliveira e uma amostra de 30 participan-
tes negativos para cada um dos alergénios. A sensibilização foi 
avaliada por testes cutâneos por picada utilizando 28 aeroalergé-
nios (Stallergenes, França), tendo sido considerados positivos os 
testes com diâmetros médias maior ou igual a 3 mm. Os mono-
componentes analisados utilizando o sistema ImmunoCAP® 
(Thermo Scientific, EUA) foram rPhl p 1 e rPhl p 5b nos sensibi-
lizados a gramíneas selvagens, rPar j 2 para a Parietaria judaica, 
nArt v 1 para a Artemisia vulgaris, rPla l 1 para o Plantago lan-
ceolata e rOle e 1 para a Oliveira. Foram considerados positivos 
os resultados maior ou igual a 0,35 kUA/L. São apresentados os 
resultados dos alergénios moleculares e as características diag-
nosticas dos mesmos utilizando o resultados dos testes por pica-
da como gold standard.
Resultados: Os resultados estão sumariados na tabela 1.

Conclusões: Os alergénios analisados apresentam uma sensibili-
dade relativamente baixa e uma elevada especificidade. Tais dife-
renças podem refletir a distribuição destes alergénios em doentes 
Portugueses bem como a necessidade e melhor definir cut ‑offs 
específicos para cada alergénio.

CO 16 – Doentes com alergia a veneno de himenópteros 
sob imunoterapia. Que qualidade de vida esperar?
C Santa1, P Barreira1, J. P. Moreira da Silva, I Lopes1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar Vila Nova de 
Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia, PORTUGAL

Objetivo: Uma reação anafilática a veneno de himenópteros (VH) 
é um episódio agudo e perturbador com atingimento a nível emo-
cional, social e profissional. A imunoterapia específica com veneno 
de himenópteros (VIT) tem uma eficácia estabelecida na prevenção 
de anafilaxia após picadas. Contudo, mesmo os doentes sob este 
tratamento podem apresentar repercussões psicológicas de uma 
eventual reação sistémica. O objetivo do estudo foi avaliar a qua-
lidade de vida relacionada com a saúde (QoL) dos doentes alérgi-
cos a VH sob ou após terminar a VIT.
Metodologia: Doentes com >17 anos, seguidos no Serviço de 
Imunoalergologia do CHVNG/E, sob ou após VIT com veneno de 
Vespa (V), Abelha (A) ou Polistes (P) foram incluídos, excluindo 
apicultores ou familiares. O estudo foi realizado de junho a julho 
utilizando o questionário validado para português para alergia a 
veneno de Vespas – Questionário de Qualidade de Vida na Alergia 
a Veneno de Himenópteros (VQLQ -P). Este é constituído por 14 
perguntas, classificadas de 1 a 7, sendo 1 grave deterioração e 7 
sem deterioração da QoL. A análise estatística foi realizada através 
do SPSS, utilizando Testes T Student, ANOVA e Correlação de 
Pearson.
Resultados: 33 doentes responderam ao questionário (28 ho-
mens), dos quais 17, 11 e 5 apresentaram alergia a V, A e P, respe-
tivamente. A média dos resultados do VQLQ -P foi de 4,09. As 
mulheres apresentaram pior QoL, em comparação com os homens 
(p=0,026). Não existiram diferenças estatisticamente significativas 
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na QoL entre os diferentes grupos de himenópteros. A maioria 
dos doentes encontrava -se sob VIT (28 doentes), não havendo 
diferenças na QoL quando comparado com os que já terminaram, 
nem correlação com a duração do tratamento. O grau de gravi-
dade da reação não teve interferência e fazer -se acompanhar dia-
riamente do dispositivo para autoadministração de adrenalina 
(todos os doentes tinham prescrição) diminuiu significativamente 
a QoL (p=0,010).
Conclusões: Reação sistémica a VH tem impacto significativo na 
QoL do doente, mesmo após VIT, o que demonstra um impacto 
psicológico duradouro de uma reação sistémica com risco de mor-
te iminente, reforçando assim, a necessidade de seguimento em 
consulta destes doentes. Tal como descrito na literatura, a QoL 
é pior nas mulheres e em quem se faz acompanhar diariamente do 
dispositivo de adrenalina. Este estudo aplica pela primeira vez o 
VQLQ -P nos doentes com alergia a P em Portugal, não havendo 
diferenças entre os doentes com alergia a V, A e P.

SESSÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS III
ASMA / ALERGIA A FÁRMACOS

Dia: 8 de Outubro
Horas: 08:30 – 10:00
Sala: 1

Moderadores: Alice Coimbra, Carlos Loureiro

CO 17 – Testes cutâneos com PPL e MDM no diagnóstico 
de alergia a betalactâmicos – precisamos reconsiderar?
A Neves1, A Romeira1, C Alves1, J Marques1, P Martins1, P Leiria 
Pinto1

1 Hospital Dona Estefânia, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: A avaliação diagnóstica das reacções de hipersensi-
bilidade (RH) a betalactâmicos (imediata ou não imediata) inclui a 
realização de testes cutâneos (TC) (prick (TCP), intradérmicos(TID) 
e epicutâneos (TE)), testes in vitro e provas de provocação (PP) 
com o fármaco (suspeito ou alternativo). Os algoritmos de diag-
nóstico propostos pela European Network for Drug Allergy 
(ENDA) incluem a realização de TC com peniciloil -polilisina (PPL), 
mistura de determinantes minor (MDM) e benzilpenicilina (BP), 
juntamente com os fármacos suspeitos.
Objetivos: O trabalho teve como objectivo avaliar o papel do 
PPL e MDM no diagnóstico de hipersensibilidade a betalactâmicos 
através de testes cutâneos.
Material e métodos: realizou -se uma análise restrospectiva do 
algoritmo diagnóstico aplicado a doentes referenciados ao Serviço 
de Imunoalergologia do Hospital Dona Estefânia, com história de 
suspeita de alergia a betalactâmicos, durante um período de 3 anos 
(2014 a 2016). Todos os doentes realizaram TCP e TID com PPL, 
MDM, BP, amoxicilina / ácido clavulânico (AC), cefuroxima e o 
betalactâmico suspeito. As PP foram realizadas de acordo com os 

resultados obtidos (betalactâmico suspeito ou alternativo).
Resultados: Foram avaliados 105 doentes, com idades entre os 
5 e 82 anos (média de 36,8 anos, média 21,8 anos); 75 eram do 
sexo feminino. As RH foram classificadas como imediatas (até 1 
hora após a administração) em 41 doentes e não imediatas (mais 
de 1 h após a administração) em 60 doentes. Em 4 doentes, não 
foi possível estabelecer a cronologia da reacção. Os TC foram 
positivos em 13 doentes (12,4%): cefazolina (1), cefuroxima (1), BP 
(3: um com PPL e MDM negativos e os outros 2 com PPL e MDM 
positivos) e AC (9). Todos os TCP com PPL e / ou MDM positivos 
foram também positivos para BP. Não existiram reacções sistémi-
cas associadas aos TC. Sete doentes com TC negativos apresen-
taram PP positiva com o fármaco suspeito. O valor preditivo ne-
gativo dos TC (BP, AC, cefuroxima e betalactâmico suspeito, 
excluindo PPL e MDM) foi de 92,4%.
Conclusões: Na nossa amostra, o uso de PPL e MDM na avaliação 
diagnóstica de RH a betalactâmicos não melhorou o diagnóstico 
de alergia. Os TC foram seguros. Considerando o tempo dispen-
dido e os custos associados, pode ser razoável realizar TC somen-
te com BP, AC, cefuroxima e o betalactâmico suspeito, podendo 
o PPL e MDM ser realizados em casos mais graves (reações anafi-
láticas, por exemplo) se os outros testes forem negativos.

CO 18 – Teste de transformação linfocitária no 
diagnóstico de reações cutâneas graves de 
hipersensibilidade a fármacos
L Brosseron1, D Malheiro1, S Cadinha1, R Viseu2, M J Sousa1,  
J P Moreira da Silva1

1  Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de 
Gaia, PORTUGAL

2  Centro Hospitalar de Setúbal, Setúbal, PORTUGAL

Introdução: O teste de transformação linfocitária (TTL) tem um 
papel importante no diagnóstico de reações de hipersensibilidade 
a fármacos (HF), principalmente quando a prova de provocação 
(PP), gold -standard para o diagnóstico, se encontra contraindicada. 
O objectivo deste trabalho foi caracterizar uma série de doentes 
referenciados à consulta de alergia a fármacos (2011 - 2016) com 
reações cutâneas graves, submetidos a TTL.
Método: Análise retrospectiva com avaliação de dados demográ-
ficos e clínicos. A HF foi considerada provável com base numa 
história clínica sugestiva, suportada ou não por testes cutâneos 
(TC) e/ou TTL.
Resultados: Total de 100 doentes (D) com suspeita de HF (SHF) 
submetidos a TTL: 38 com reações cutâneas graves (1 SJS, 1 AGEP, 
1 SDRIFE, 1 EM, 5 vasculites, 12 DRESS e 17 outras reações cutâ-
neas graves com algum grau de atingimento sistémico – ORCG). 
Idade média 61±15 anos; 23 (61%) do sexo feminino; 97% não-
-atópicos; 50% polimedicados; 95% com várias co -morbilidades e 
nenhum com história prévia de HF. Biópsia cutânea realizada em 
6, apoiando em todos o diagnóstico. Os principais fármacos sus-
peitos foram antibióticos (ATB) (39%), alopurinol (26%), agentes 
antituberculosos (AT) (13%) e meios de contraste iodado (MCI) 
(8%). Em 15 D com SHF a ATB, os testes epicutâneos (TE) foram 
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positivos em 3 de 15 e o TTL foi positivo em 14 de 30 TTL reali-
zados com 11 fármacos. Em 10 D com SHF ao alopurinol, os TE 
foram todos negativos e o TTL foi positivo em 3 de 10 TTL reali-
zados. Em 5 D com SHF a AT, 1 TE foi positivo em 5 e o TTL foi 
positivo em 7 de 11 TTL realizados com 5 fármacos. Em 3 D com 
SHF a MCI, os TE foram positivos em 2 de 3 e o TTL foi positivo 
em 2 de 9 TTL realizados com 4 fármacos. Os resultados do TTL 
foram concordantes com os TE em 5 D (6 fármacos) e com a 
história clínica em 11 D, apoiando o diagnóstico de HF num total 
de 16 doentes (42%). No grupo dos ATB e AT, os resultados do 
TTL apoiaram o diagnóstico em 12 doentes (60%).
Conclusão: O TTL apoiou o diagnóstico em 16 doentes (42%). 
De acordo com estes resultados, o TTL parece promissor no 
diagnóstico de HF, particularmente em reações cutâneas graves, 
com ou sem atingimento sistémico, nas quais a PP permanece 
contraindicada, e quando os ATB e AT são os fármacos suspeitos.

CO 19 – Fatores de gravidade da asma alérgica na 
criança – Sinergismo entre tabagismo passivo e maior 
sensibilização alergénica?
F Semedo1,2, E Tomaz1, A. P. Pires1, F Inácio1

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de São Bernardo, 
Centro Hospitalar de Setúbal E.P.E., Setúbal, PORTUGAL

2  3.º Ciclo de Estudos em Medicina, Faculdade de Ciências da 
Saúde, Universidade da Beira Interior, Covilhã, PORTUGAL

Objetivo: Avaliação de fatores de gravidade da asma em idade 
pediátrica e sua relação com perfil de sensibilização molecular a 
alergénios perenes.
Metodologia: Estudo observacional transversal, incluindo 72 
doentes em idade pediátrica seguidos em consulta de Imunoaler-
gologia, Pediatria ou Pneumologia com diagnóstico de asma alérgi-
ca e sensibilização a Dermatophagoides pteronyssinus avaliada por 
IgE específica para o extrato total e alergénios major Der p 1, Der 
p 2 e Der p 23. Foram analisados fatores de risco para a gravidade 
da asma, tendo sido considerados dois níveis de gravidade de acor-
do com a terapêutica utilizada para obtenção de controlo de sin-
tomas durante pelo menos 2 meses. No grupo 1 (menor gravidade 
da asma), doentes com terapêutica broncodilatadora de curta ação 
em SOS, antagonista dos recetores dos leucotrienos ou corticóide 
inalado de baixa dose e no grupo 2 (maior gravidade da asma), 
doentes com córticoide inalado de média/alta dose ou corticóide 
inalado em associação com broncodilatador de longa ação.
Resultados: Foram analisados 72 doentes, idade média: 11,9 anos 
± 4,1, 71% do sexo masculino, com idade média de início de sinto-
mas de asma aos 2,9 anos ± 3,2, 69% concomitantemente com 
rinite alérgica e 19% também com eczema atópico. Relativamente 
aos fatores de gravidade: monossensibilização a ácaros em 37,5% 
versus 62,5% de polissensibilização (destes, 25% a Alternaria al-
ternata), 71% com diagnóstico de infeções respiratórias virais de 
repetição até aos 3 anos de idade, 8% com exposição a fumo de 
tabaco, 44% residentes em área urbana com exposição a poluição 
ambiental e 11% com diagnóstico de agudização grave da asma no 
último ano. Verificou ‑se ainda que no grupo com exposição a fumo 

de tabaco era mais frequente a asma mais grave (Kruskal -Wallis 
p<0,03) e que, igualmente nesse grupo, a asma mais grave se as-
sociava a valores significativamente mais altos de IgE específicas 
para Der p 1, Der p 2 e Der p 23 (ANOVA; p<0,001, 0,01 e 0,01, 
respetivamente).
Conclusão: A exposição ao fumo do tabaco é um fator que con-
tribui para gravidade da asma em idade pediátrica. Nas crianças 
expostas a fumo de tabaco, títulos mais elevados de IgE específicas 
associam -se a asma de difícil controlo, indicando assim um possível 
sinergismo ainda pouco conhecido entre maior nível de sensibili-
zação a alergénios major e tabagismo passivo.

CO 20 – Identificar casos de asma em estudos 
epidemiológicos: desenvolvimento e validação de 
modelos multivariados de previsão
A Sá -Sousa1, A M Pereira1,2, L Araújo2,3, M Couto1,2, T Jacinto1,2, 
A Freitas1,4, J A Fonseca1,2,4

1  CINTESIS -Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços 
de Saúde Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, 
FMUP, Porto, PORTUGAL

2  Unidade de Imunoalergologia, CUF Porto Hospital e Instituto, 
Porto, PORTUGAL

3  Laboratório de Imunologia, FMUP, Porto, PORTUGAL
4  MEDCIDS -Departamento de Medicina da Comunidade, 

Informação e Decisão em Saúde, FMUP, Porto, PORTUGAL

Pretendemos desenvolver e validar modelos multivariados de pre-
visão para a identificação de casos de asma em estudos epidemio-
lógicos, com base nas questões habitualmente usadas nestes estu-
dos, comparadas com o diagnóstico médico de asma.
Analisámos os dados de 711 adultos incluídos no estudo nacional 
observacional, transversal, ICAR – Impacto e Controlo da Asma 
e Rinite (PTDC/SAU -SAP/ 119192/2010). Os preditores usados 
para identificar a presença de asma foram provenientes de ques-
tionários de autopreenchimento habitualmente utilizados, especi-
ficamente questões sugeridas numa revisão da literatura (Sá ‑Sousa 
et al., 2014) (modelo orientado por dados) e questões de asma do 
questionário GA2LEN (modelo baseado no GA2LEN). O “gold-
-standard” foi o diagnóstico de asma por um imunoalergologista, 
baseado na avaliação clínica estruturada e apoiada por exames de 
diagnóstico incluindo espirometria com broncodilatação. Os mo-
delos foram desenvolvidos usando regressão logística multivariada 
e análise fatorial. Foram avaliadas a consistência interna, o poder 
discriminatório e as medidas de exatidão de diagnóstico. O valor-
-de -corte para considerar a presença de asma foi o VPP* de 85% 
ou mais, simultaneamente nas coortes de derivação (80% da amos-
tra) e validação.
O modelo orientado por dados inclui 8 preditores: diagnóstico de 
asma prévio; asma atual; ataque de asma; pieira; pieira sem estar 
constipado; falta de ar com pieira; medicação para a asma e ataque 
de falta de ar durante o dia, em repouso. O modelo baseado no 
GA2LEN é semelhante, no entanto não inclui o sintoma de falta 
de ar em repouso e inclui asma alguma vez na vida auto -reportada 
em vez das questões de diagnóstico e asma atual. A pontuação de 
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ambos os modelos consiste no somatório de respostas positivas 
e asma foi identificada em doentes com 4 ou mais respostas posi-
tivas. Ambos os modelos têm elevada consistência interna (Alfa 
de Cronbach), bom poder discriminatório (AUC**) e elevada exa-
tidão (Tabela). O modelo orientado por dados parece ser o mais 
sensível (59,4% comparado com 48,1%).

Os dois modelos desenvolvidos e validados permitirão identificar 
casos de asma em estudos epidemiológicos e/ou rastreio de asma. 
Recomendamos o uso do modelo orientado por dados, no entan-
to, em estudos que utilizem o questionário GA2LEN, o modelo 
baseado no GA2LEN é também válido.
Trabalho financiado por uma bolsa individual FCT(PD/BD/113665/2015) através do 

“Programa Doutoral em Investigação Clínica e Serviços de Saúde”(PD/0003/2013)

CO 21 – Inspirer Mundi: Uma aplicação móvel para 
monitorização e melhoria da adesão à medicação inalada
J Almeida Fonseca1,4,5, C Jácome1, R Almeida1, J Fonseca Teixeira2, 
P Vieira -Marques1, R Vilaça3, JM Fernandes3, A Ferreira1

1  CINTESIS – Center for Health Technology and Services 
Research, Faculty of Medicine, University of Porto (FMUP), 
Porto, PORTUGAL

2  INESC TEC, Porto, PORTUGAL
3  BloomIdea, Braga, PORTUGAL
4  MEDCIDS – Department of Community Medicine, Information 

and Health Decision Sciences, FMUP, Porto, PORTUGAL
5  Imunoalergologia, CUF Porto Instituto & Hospital, Porto, 

PORTUGAL

A má adesão à medicação inalada é um dos principais fatores limi-
tantes à melhoria dos resultados na asma. O desenvolvimento de 
ferramentas de monitorização de adesão objetivas e de fácil dis-
seminação, e a promoção de alterações comportamentais facil-
mente integradas no dia -a -dia dos doentes são portanto necessá-
rias. O conhecimento que o primeiro passo para a mudança do 
comportamento é ganhar e manter a atenção dos doentes e que 
os smartphones e jogos em comunidade virtual podem ter um 
papel relevante na motivação guiou a criação de uma aplicação 
móvel (app). O objetivo deste trabalho é apresentar a app Inspirer 
Mundi e os seus desenvolvimentos futuros.
O desenvolvimento da app baseou -se num processo iterativo de 
5 passos: 1) desenvolvimento do conceito da app e definição dos 

requisitos técnicos; 2) criação de mock -ups não funcionais e fee-
dback dos utilizadores sobre a aceitabilidade das principais funcio-
nalidades da app através de reuniões (médicos) e entrevistas em 
grupo (doentes); 3) desenvolvimento de uma ferramenta de dete-
ção do uso dos inaladores, baseada em processamento de imagem, 
utilizando a câmara do smartphone; 4) desenvolvimento de mock-
-ups funcionais dos interfaces e feedback em reuniões multidisci-
plinares (engenheiros, médicos, criativos); e 5) desenvolvimento 
do protótipo funcional.
A versão atual da app integra 3 componentes. A componente de 
monitorização inclui o registo da medicação, dos sintomas e de 
agudizações; e uma ferramenta de deteção da adesão que identi-
fica e lê os contadores de doses dos inaladores. A componente de 
gamificação, através de um sistema de pontos e badges, incentiva 
o doente a registar a sua adesão ao plano terapêutico, sendo o 
principal objetivo o cumprimento da medicação. A componente 
de suporte social permite a troca de experiências entre doentes 
através do envio de mensagens privadas e a partilha de pontos/
badges para reconhecimento dos pares. No futuro, a ferramenta 
de deteção da adesão, que reconhece apenas um tipo de inalador, 
irá ser generalizada a outros tipos de inaladores e à medicação 
oral, e a app será avaliada em estudos de exequibilidade e validade.
Inspirer mundi pretende transformar a adesão à medicação inala-
da numa experiência positiva através de gamificação e suporte 
social, permitindo simultaneamente a monitorização verificada da 
adesão ao tratamento. Esta solução promoverá a interação doente-
-clínico e a tomada de decisões terapêuticas partilhadas, contri-
buindo para a inovação nos serviços de saúde.

CO 22 – Controlo da asma e qualidade de vida em 
doentes idosos
J Gaspar Marques1,2, T Palmeiro1, I Caires1, N Pinto3, P Leiria-
-Pinto1,3, N Neuparth1,3, P Carreiro -Martins1,3

1  CEDOC, Integrated Pathophysiological Mechanisms Research 
Group, Nova Medical School, Lisboa, PORTUGAL

2  Unidade de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de Lisboa 
Ocidental, EPE, Lisboa, PORTUGAL

3  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: A informação acerca do impacto do controlo da 
asma na qualidade de vida de doentes idosos é escassa. O objetivo 
deste trabalho é medir o controlo da asma e o impacto na quali-
dade de vida em doentes idosos.
Metodologia: No âmbito do Projeto OLDER (Obstructive Lung 
Diseases in Elders) avaliaram -se indivíduos idosos residentes em 
Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), tendo -se 
aplicado um questionário médico padronizado englobando o ques-
tionário BOLD (Burden of Obstructive Lung Disease), CARAT 
(Teste de Controlo da Asma e da Rinite Alérgica), SGRQ (St. 
George´s Respiratory Questionnaire) e realizou -se um avaliação 
espirométrica com prova de broncodilatação(BD), bem como o 
cálculo do Charlson Comorbidity Index. Foram excluídos os ido-
sos com contra -indicações para a espirometria com prova de BD, 
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ou sem desempenho cognitivo suficiente. Definiu ‑se asma por 
diagnóstico médico de asma ou pieira nos últimos 12 meses e 
prova de BD positiva. No SGRQ pontuações superiores indicam 
maior impacto na qualidade de vida.
Resultados: Foram incluídos nesta análise 265 doentes de 15 
ERPIs, dos quais 69% (182) eram do sexo feminino, sendo a média 
das idades de 84,4±7,4 (65 ‑103 anos). Identificaram ‑se 25 (9,4%; 
IC95%:6,5 -13,5%) idosos com asma. Não houve diferenças esta-
tisticamente significativas entre os idosos com asma e sem asma 
quanto à idade e ao sexo. Dos idosos com asma, de acordo com 
a pontuação do CARAT para as vias aéreas inferiores, 13 (52%; 
IC95%:33 -70%) não tinham bom controlo da asma. A pontuação 
do CARAT das vias aéreas inferiores foi, de entre todas as variáveis 
analisadas, aquela que teve uma associação estatisticamente signi-
ficativa com a pontuação do SGRQ (Spearman´s rho =  ‑0,74; 
p<0,0001).
Conclusões: Um número significativo dos idosos com asma ava-
liados não tinham bom controlo da asma. O controlo da asma em 
idosos, de acordo com a pontuação do CARAT, associa -se a uma 
melhor qualidade de vida.
Financiado pela AstraZeneca – Projeto OLDER (CEDOC/2015/59)

CO 23 – Previsão de hospitalizações por agudização  
de asma com base em dados ambientais
J A Fonseca1,3,4, R Almeida1, A. C. Teodoro2, H Gonçalves1,  
A Freitas1,3, A Sá -Sousa1, C Jácome1

1  CINTESIS, Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços 
de Saúde, Faculdade de Medicina, Univ. do Porto, Porto, 
PORTUGAL

2  Departamento de Geociências, Ambiente e Ordenamento do 
Território/ICT, Faculdade de Ciências, Univ. Porto, Porto, 
PORTUGAL

3  MEDCIS, Departamento de Medicina da Comunidade 
Informação e Decisão em Saúde, Faculdade de Medicina, Univ. 
do Porto, Porto, PORTUGAL

4  CUF Porto Institute & Hospital, Porto, PORTUGAL

Recentemente, observou -se que em regiões portuguesas mais 
urbanizadas, a concentração de dióxido de azoto (NO2) se cor-
relaciona com um maior número de internamentos com diagnós-
tico principal de asma. Pretende -se agora averiguar da possibilida-
de de prever a existência de futuros internamentos com base 
nestes dados de poluição atmosférica e a concentração polínica 
de espécies com maior frequência de sensibilização em testes cutâ-
neos na população de Lisboa.
Foram considerados os internamentos com admissões entre 2003 
e 2008 e com diagnóstico principal de asma (código ICD -9-
‑CM493.x, classificação internacional de doenças; dados disponi-
bilizados pela Administração Central do Sistema de Saúde, IP), 
para cada um dos 16 municípios do distrito de Lisboa, que repre-
sentam 25% dos internamentos por asma em Portugal Continental 
no período analisado. Cada município/mês foi classificado como: 
com admissões, se existir pelo menos uma admissão hospitalar 
com diagnóstico principal asma; ou sem admissões. As concentra-

ções estimadas de NO2 e a soma das concentrações de pólenes 
diárias relativas a Poaceae e Olea, registadas pela estação de Lisboa 
da rede Rede Portuguesa de Aerobiologia (RPA), foram conside-
radas como variáveis independentes. O classificador foi construí-
do, usando análise discriminante linear, com base nas médias men-
sais baseadas nos 5 anos (2003 -2007). Foram considerados 3 
conjuntos de avaliação: i) conjunto de treino – médias a 5 anos 
para cada mês e município (192 valores); ii) conjunto de treino – 
valores médios mensais de 2003 a 2007 (960 valores), considerando-
-se os valores mensais no mesmo intervalo de tempo utilizado para 
construir o classificador; iii) conjunto de teste – valores mensais 
em 2008 (192 valores).
As medidas de desempenho (tabela) indicam uma exatidão de 67% 
e 76% nos conjuntos de treino e teste, respetivamente. O classi-
ficador foi capaz de identificar corretamente ~2/3 dos município/
mês com internamentos por asma, com menos de 10% de falsos 
positivos. Os resultados sugerem que os valores de NO2 e con-
centrações polínicas têm potencial para serem considerados fato-
res preditores nas agudizações graves de asma.

Agradecemos à SPAIC e à RPA o acesso aos dados de concentração polínica. Traba-

lho desenvolvido no âmbito do projeto NORTE -01 -0145 -FEDER -000016 (NanoSTI-

MA), cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020), 

através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

CO 24 – Prova de broncoprovocação com corrida livre, 
feno e atopia – Que relação nos doentes com sintomas 
respiratórios induzidos pelo exercício
M Mesquita1, A Reis Ferreira1, I Lopes1

1  Serviço de Imunoalergologia do CHVNG/E, Vila Nova de Gaia, 
PORTUGAL

Objetivo: A etiopatogenia do broncospasmo induzido pelo exer-
cício (BIE) e asma induzida pelo exercício (AIE) não está comple-
tamente esclarecida e a relação dos sintomas respiratórios induzi-
dos pelo exercício (SRIE) com a atopia e a fração exalada de óxido 
nítrico (FeNO) permanece alvo de investigação. A prova de bron-
coprovocação com corrida livre (PBCL) é um método utilizado para 
o diagnóstico de doentes com SRIE. Com este trabalho pretendeu-
-se avaliar a relação entre PBCL, FeNO e atopia numa amostra de 
doentes com SRIE, com e sem diagnóstico prévio de asma.
Métodos: Estudo retrospetivo descritivo dos registos clínicos de 
todos os doentes que realizaram PBCL entre Janeiro de 2014 e 
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Dezembro 2016, solicitadas pelo Serviço de Imunoalergologia; 
avaliaram ‑se características demográficas, diagnóstico prévio de 
asma (DPA), presença de sintomas exclusivamente induzidos pelo 
exercício (SEE), presença de atopia e níveis de FeNO.
Resultados: Foram incluídos 169 doentes, tendo a prova sido po-
sitiva em 41.4% [70 doentes, 61.4% mulheres, mediana de idades 
13 anos (IQR 11 -17)]. Destes, 36 (51.4%) tinham DPA. A média do 
FeNO foi de 40 ppb (± 3.7), sendo que 33.8% apresentaram FeNO 
baixo, 35.3% FeNO intermédio e 30.9% FeNO alto.
O valor de FeNO foi superior (p=0.03) no grupo com PBCL po-
sitiva. Esta associação não se verificou relativamente à presença 
de atopia, embora se tenha verificado entre FeNO e atopia na 
totalidade da amostra e nos doentes com PBCL positiva.
Nos doentes com DPA, o FeNO foi significativamente superior 
nos doentes com PBCL positiva (p=0.03). O mesmo não se veri-
ficou em relação à presença de atopia, mas verificou ‑se uma dife-
rença significativa no FeNO de atópicos e não atópicos (p=0.00).
Nos doentes com SEE não houve diferença significativa no FeNO 
e atopia nos doentes com PBCL positiva, mas verificou ‑se diferen-
ça significativa no FeNO de atópicos e não (p=0.00).
Conclusão: Nesta população, o valor do FeNO, mas não a atopia, 
associou ‑se a positividade na prova, o que sugere que a inflamação 
eosinofílica, independente da atopia, poderá estar envolvida na 
fisiopatologia da AIE. No entanto, nos doentes com SEE, o FeNO 
não se relacionou com a positividade da prova, o que pode sugerir 
que a inflamação eosinofílica não desempenha um papel tão fulcral 
na BIE quanto na AIE, sugerindo que outros mediadores poderão 
exercer um papel central no desenvolvimento de broncoconstrição 
em indivíduos com SEE.

SESSÃO DE POSTERS I
ALERGIA ALIMENTAR / ANAFILAXIA

Dia: 6 de Outubro
Horas: 08:30 – 10:00
Sala: 2

Moderadores: Luis Araújo, Luisa Geraldes

PO 01 – Alergia alimentar a frutos secos, amendoim e 
sementes de sésamo: Perfis de sensibilização e 
reatividade clínica
M J Vasconcelos1, F Carolino1, D Silva1,2, A Coimbra1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar São João, 
Porto, PORTUGAL

2  Imunologia Básica e Clínica, Departamento de Patologia, 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, 
PORTUGAL

O tratamento da alergia alimentar (AA) a frutos secos (FS) assen-
ta, habitualmente, tanto na evicção dos FS suspeitos, como também 
dos restantes e ainda do amendoim e sementes, seja pelo risco de 

reatividade e/ou contaminação cruzadas, ou pela gravidade das 
reações.
Objectivo: Avaliar perfis de sensibilização e de reatividade clíni-
ca a diferentes FS, ao amendoim e às sementes de sésamo (SS), 
em doentes com história de reação a pelo menos um destes ali-
mentos.
Métodos: Estudo transversal, com revisão dos processos clínicos 
de todos os doentes avaliados entre Janeiro 2011 e Junho 2017, na 
Área de Alergia Alimentar de um Serviço de Imunoalergologia, 
por suspeita de alergia a FS, amendoim e/ou SS (n=116). Foram 
analisados dados demográficos e os resultados de testes cutâneos 
por picada (TCP) e por picada -picada (TCPP), doseamento de IgE 
específica (sIgE) e/ou prova de provação oral (PPO). A AA confir-
mada definiu ‑se por uma PPO positiva ou uma história clínica com 
testes cutâneos e IgE específica concordantes.
Resultados: Incluíram -se 47 doentes (70% do sexo feminino); 
idade mediana [intervalo interquartil] de 28 [18 -46] anos) com AA 
confirmada; 72% destes eram atópicos. Os alimentos mais frequen-
temente envolvidos foram a noz (43%), avelã (34%), amêndoa (23%) 
e o amendoim (34%). A anafilaxia foi a forma de apresentação em 
51% dos doentes. Quatorze (30%) eram sensibilizados à LTP, des-
tes 9 reagiram a mais do que um FS, sendo os mais prevalentes a 
noz, a avelã e o amendoim. Cerca de metade apenas efetuava 
evicção do suspeito. Nos doentes com história de reação apenas 
a um FS (n=16), os mais prevalentes foram o amendoim (56%), 
seguido da noz e avelã. Quatro reportaram tolerância a outros FS. 
Dos 19 que reagiam a mais do que um FS, 2 toleravam outros FS/
amendoim. Dois doentes tinham alergia a SS. A prevalência de 
alergia à noz e avelã foi significativamente superior no grupo com 
reação a mais do que um FS versus os que tinham apenas a um FS 
(75% vs. 25%; 81% vs 20%, respectivamente).
Conclusão: Estes dados estão de acordo com a existência de 
diferentes perfis de sensibilização (primária, concomitante ou cru-
zada), os quais poderão predizer diferentes padrões de reativida-
de clínica e influenciar as recomendações sobre as evicções 
alimentares evitando restrições desnecessárias.

PO 02 – Caracterização do síndrome LTP numa 
população portuguesa residente no barlavento algarvio
P Silva1, N Boer2, N Santos1

1  Unidade de Portimão, Centro Hospitalar do Algarve, 
Portimão, PORTUGAL

2 Universidade do Algarve, Faro, PORTUGAL

Objetivo: Na região do Mediterrâneo, uma percentagem signifi-
cativa de casos de alergia alimentar a frutos frescos (especialmen-
te as rosáceas) e a frutos secos é causada devido à sensibilização 
a proteínas transportadoras de lípidos (lipid transfer proteins-
-LTP). Doentes alérgicos a esta proteína apresentam frequente-
mente um fenótipo complexo, com reações sistémicas a diversos 
alimentos de origem vegetal (síndrome LTP). Este trabalho carac-
teriza o perfil alergológico dos doentes portugueses com alergia 
a LTP acompanhados na Unidade de Portimão do Centro Hospi-
talar do Algarve e compara as características destes doentes com 
as de outras populações estudadas com a mesma patologia.
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Métodos: Foram convidados a participar todos os doentes com 
alergia confirmada a LTP acompanhados desde 2014 na consulta 
de Imunoalergologia da Unidade de Portimão do Centro Hospita-
lar do Algarve. Foi criado e aplicado um questionário padronizado 
a todos os participantes e realizados testes cutâneos por picada e 
através de técnica prick -to -prick para uma bateria composta por 
32 alimentos.
Resultados: Participaram 25 doentes neste estudo. Os alimentos 
que mais frequentemente provocaram reações alérgicas foram a 
casca (90%), polpa (64%) e sumo de pêssego (56%), amendoim 
(58%) e noz (42%). Os sintomas mais frequentemente reportados 
foram SAO (50%), urticária (50%) e anafilaxia (36%). Não ocorre-
ram reações nas quais co ‑fatores tenham sido identificados. 
Observaram -se diversas discrepâncias entre as sensibilizações 
identificadas em testes cutâneos e a verdadeira tolerância a ali-
mentos.
Conclusões: Este estudo apresenta o perfil alergológico de 25 
doentes com síndrome LTP residentes no Barlavento Algarvio. Os 
alimentos implicados nas reações alérgicas são similares aos des-
critos em estudos portugueses e espanhóis, mas distintos dos 
apresentados em populações francesas e italianas. As diferenças 
entre os resultados obtidos através de testes cutâneos e os dados 
obtidos através de história clínica / provas de provocação parece 
sugerir que estes primeiros não são suficientes na maioria dos 
casos para definir a melhor dieta de eliminação possível.

PO 03 – Caraterização da população alérgica ao peixe
N Pinto1, E Finelli1, M Lobato1, V Matos2, S Prates1, P Carreiro 
Martins1,3, P Leiria Pinto1,3

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., Rua Jacinta Marto, 
Lisboa, PORTUGAL

2  Serviço de Patologia Clínica, Hospital de S. José, Centro 
Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., Rua José António Serrano, 
Lisboa, PORTUGAL

3  CEDOC, Integrated Pathophysiological Mechanisms Research 
Group, Nova Medical School, Campo dos Mártires da Pátria, 
Lisboa, PORTUGAL

Introdução: O peixe é um alimento muito presente na dieta dos 
portugueses e sobejamente conhecido pelo seu potencial alergé-
nico. A maioria das reações alérgicas são mediadas por IgE, desen-
cadeadas por via digestiva, inalatória ou cutânea. Clinicamente 
podem dar origem a quadros ligeiros, como urticária de contacto 
da cavidade orofaríngea, ou quadros sistémicos graves. Apesar de 
existir reatividade cruzada, a alergenicidade é variável entre as 
espécies.
Objectivo: Avaliar os doentes seguidos em consulta de Imunoa-
lergologia, com história clínica de alergia ao peixe mediada por IgE 
e caracterizá -los clinicamente.
Métodos: Foram analisados retrospectivamente, entre Janeiro de 
2012 e Julho de 2017, os processos dos doentes com história de 
alergia ao peixe mediada por IgE, que efectuaram doseamento de 
IgE específicas para peixes.

Resultados: Foram avaliados 61 doentes, a maioria (67%) do gé-
nero masculino. A mediana das idades foi de 9 anos (P25 -P75: 4 -15 
anos). Vinte e sete doentes (44%) referiam história de anafilaxia 
com o peixe, 22 (36%) queixas com o contato e 17 (28%) queixas 
com a inalação de vapores de cozedura. Trinta e cinco doentes 
(57%) efetuaram provas de provocação oral a pelo menos um 
peixe, sendo que 2/3 destes toleravam pelo menos um peixe e em 
10 doentes existia tolerância a dois ou mais peixes. O atum em 
conserva foi o melhor tolerado (19 casos), seguido da pescada (10 
casos) e do linguado (7 casos). A mediana dos valores de IgE es-
pecífica para bacalhau, pescada, linguado, atum, sardinha e salmão 
foram respetivamente 5,2 kUA/L (P25 -P75: 1,9 a 15,6 kUA/L), 3,8 
kUA/L (P25 -P75: 1,2 a 12,5 kUA/L), 3,7 kUA/L (P25 -P75: 0,8 a 9,9 
kUA/L), 2,6 kUA/L (P25 -P75: 0,9 a 6,6 kUA/L), 3,8 kUA/L (P25-
-P75: 1,4 a 14,9 kUA/L) e 4,1 kUA/L (P25 -P75: 1,4 a 12,7 kUA/L). 
Os valores de IgE específica não se associaram com a gravidade da 
reação nem com a aquisição de tolerância
Conclusões: Os doentes com história de alergia ao peixe media-
da por IgE podem tolerar alguns peixes e inclusivamente superar 
a sua alergia, pelo que se deve promover a prática de provas de 
provocação oral a estes alimentos.
Palavras -chave: Alergia ao peixe mediada por IgE, Alergia alimen-
tar, IgE, Aquisição de tolerância

PO 04 – Caraterização de doentes sensibilizados a PRU P 3
N Pinto1, M Lobato1, V Matos2, P Carreiro Martins1,3, P Leiria 
Pinto1,3

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., Rua Jacinta Marto, 
Lisboa, PORTUGAL

2  Serviço de Patologia Clínica, Hospital de S. José, Centro 
Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., Rua José António Serrano, 
Lisboa, PORTUGAL

3  CEDOC, Integrated Pathophysiological Mechanisms Research 
Group, Nova Medical School, Campo dos Mártires da Pátria, 
Lisboa, PORTUGAL

Introdução: A alergia a frutos da família das rosáceas é uma 
causa frequente de alergia alimentar, particularmente nos países 
Mediterrânicos. As proteínas transportadoras de lípidos (LTP) são 
o alergénio mais relevante em alimentos de origem vegetal poden-
do associar -se a reações sistémicas graves.
Objetivo: Avaliar as caraterísticas clínicas dos doentes seguidos 
em consulta de Imunoalergologia sensibilizados à LTP recombinan-
te do pêssego, através do doseamento sérico da rPru p 3.
Métodos: Tratou -se de um estudo retrospetivo, que incluiu todos 
os doentes com história de alergia a alimentos de origem vegetal, 
sensibilizados a rPru p 3 (>/= 0,35 kUA/L), avaliados entre Junho 
de 2012 e Junho de 2017.
Resultados: Foram avaliados 53 doentes, sendo 55% do género 
feminino. A mediana das idades foi de 18 anos (P25 -P75: 11 -26 
anos). A mediana dos valores de rPru p 3 foi de 6,6 kUA/L (P25-
-P75: 2,3 a 13 kUA/L). Em termos de história de alergia a alimentos, 
38 eram alérgicos ao pêssego (em 12 de forma isolada), 25 a outras 
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rosáceas, 30 a frutos de casca rija (em 6 de forma isolada) e um a 
leguminosas. Onze doentes (21%) eram simultaneamente alérgicos 
ao pêssego, outras rosáceas e frutos de casca rija. As apresenta-
ções clínicas mais frequentes foram anafilaxia (em 23 casos) e 
síndrome pólen -alimento (noutros 23). As sensibilizações a aeroa-
lergénios mais frequentes foram aos pólenes de gramíneas e de 
oliveira (em 51% e 40%). Os doentes sensibilizados a pólen, quer 
de gramíneas quer de oliveira, apresentaram valores de rPru p 3 
superiores aos não sensibilizados (p= 0,014). Os níveis de rPru p 
3 não se associaram com a idade, gravidade da reação, número de 
alimentos envolvidos nem com história pessoal de asma ou rinite 
alérgica. Não se identificaram variáveis associadas com a gravida-
de da reação.
Conclusões: Na nossa amostra, uma proporção significativa de 
doentes alérgicos a alimentos de origem vegetal e sensibilizados a 
LTP é alérgico a mais do que um alimento. A cossensibilização a 
pólenes associou -se com níveis superiores de rPru p 3. Contudo, 
valores superiores de rPru p 3 não parecem associar -se com a 
gravidade da reação.
Palavras -chave: Alergia a rosáceas, LTP, pêssego, rPru p 3

PO 05 – Qualidade de vida na alergia alimentar  
– Percepção dos cuidadores
I Rezende1, M Marques1, H Falcão1, L Cunha1

1  Serviço de Imunoalergologia do Centro Hospitalar e 
Universitário do Porto, Porto, PORTUGAL

Objectivo: Análise do impacto da AA na qualidade de vida nas 
crianças e nos seus familiares.
Metodologia: Análise de dados demográficos e aplicação do ques-
tionário Food Allergy Quality of Life Questionnaire – Parent Form 
(FAQLQ -PF) (traduzido para Português) a pais de 100 crianças com 
alergia alimentar, seguidos em consulta externa de Imunoalergolo-
gia Pediátrica no Centro Materno Infantil do Norte, de um modo 
consecutivo durante 6 meses. As idades das crianças eram com-
preendidas entre os 0 -12 anos. Na avaliação da qualidade de vida 
foram analisadas 15, 26 ou 30 questões, dependendo da idade da 
criança. Cada pergunta tinha uma escala de 0 a 6 (6 = maior impac-
to na qualidade de vida). A análise estatística foi realizada com re-
curso ao SPSS. O teste à normal distribuição dos dados foi realiza-
do com recurso ao teste de Shapiro ‑Wilk (p>0,05). Dividiram ‑se 
os grupos nas faixas etárias 0 -3; 4 -6 e 7 ou mais anos. Estudou -se 
a existência de correlação entre o género; número de alimentos 
implicados e o tipo de reacção (anafilaxia VS sem anafilaxia) com o 
Score de Qualidade de Vida (SQV) para cada grupo etário.
Resultados: Das 100 crianças com alergia alimentar, 74 foram 
incluídas no estudo, sendo 67% do género masculino. A distribui-
ção por faixas etárias foi: 21% dos [0 -3]; 35% dos [4 -6] e 42% com 
7 ou mais anos. A alergia ao ovo (41%) e às proteínas do leite de 
vaca (39%) (APVL) foram as mais documentadas e 43% apresenta-
va múltiplas alergias, sendo a mais comum a associação APLV + 
ovo (21%). Verificou ‑se que existe uma correlação positiva, esta-
tisticamente significativa e moderada entre o número de alimentos 
e o SQV (r=0,577; p<0,001) no grupo [0 -3]; uma correlação posi-

tiva, estatisticamente significativa e forte entre a presença de ana-
filaxia e o SQV (r=0,77;p<0,001) no grupo [4 ‑6] e uma correlação 
positiva, estatisticamente significativa e moderada entre o núme-
ro de alimentos (r=0,509;p<0,01) e a clínica (r=0,574;p<0,01) no 
SQV no grupo com 7 ou mais anos.
Conclusões: Da aplicação do questionário e da análise das dife-
rentes variáveis concluiu -se que nos doentes com AA, a gravidade 
das manifestações e o número de alimentos implicados estão as-
sociados a uma diminuição do SQV. Esta associação sugere que 
pode ser vantajosa a aplicação desde tipo de questionários na 
abordagem dos doentes com AA.

PO 06 – Reactividade cruzada em doentes com 
sensibilização a camarão
B Kong Cardoso1, E Tomaz1, A P Pires1, F Inácio1

1  Hospital de S.Bernardo – Centro Hospitalar de Setúbal, 
Setúbal, PORTUGAL

Introdução: A alergia a camarão representará 0.6% a 2,8% das 
alergias alimentares. A tropomiosina do camarão (rPen a1) foi iden-
tificada como alergénio major e responsabilizada pelas reações 
cruzadas com outros crustáceos e com os ácaros do pó doméstico, 
não estando completamente clarificada a dimensão deste seu papel.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar o grupo que reconhece 
o rPen a1 num grupo de doentes sensibilizados ao camarão.
Metodologia: Foram revistos os processos de 81 doentes refe-
renciados à consulta de imunoalergologia por suspeita de alergia 
a camarão. Recolheram -se dados referentes aos resultados dos 
testes prick (TP) a camarão e ácaros do pó doméstico e valores 
de IgE específica a camarão, rPen a1 e outros crustáceos. 
Consideraram -se positivos testes prick com diâmetro da pápula 
igual ou superior a 3mm e IgE específicas com valor >0.35 kU/L.
Resultados: No grupo estudado, 69% (n=56) eram do sexo femi-
nino, 31% (n=25) do masculino e a idade média era de 33,8 ± 18,3 
(1 -77) anos. Cinquenta doentes (61,7%) apresentaram positividade 
nos TP e/ou IgEs específicas para o camarão. Destes os 15 (30%) 
que reconheciam o rPen a1 apresentaram uma idade média de 22,1 
± 13.7 anos, significativamente inferior aos rPen a1 negativos (38.6 
± 18.1 anos); o seu valor de IgE para camarão foi de 16.8± 40.1 
kU/L contra 6.2± 27 kU/L no grupo dos negativos. Apresentavam 
TP positivo para ácaros 12/13 (92,3%) dos rPen a1 positivos e 19/26 
(73,1%) dos negativos. IgEs positivas para caranguejo e/ou lagosta 
foram encontradas em todos os casos de rPen a1 positivos em que 
o doseamento foi efectuado (7/7) e em 64,7% (11/17) dos negativos. 
No grupo com TP e IgE específivas negativos para o camarão 10/15 
doentes (66,7%) tinham TC positivo para ácaros e não se verificou 
qualquer positividade nas IgE específicas para lagosta ou camarão.
Conclusões: Os doentes com rPen a 1 positivo são mais novos 
e tendem a apresentar valores de IgE ao camarão superiores. Este 
grupo apresenta sensibilização mais frequente a ácaros do pó do-
méstico e a outros crustáceos, sugerindo os resultados a impor-
tância do Pen a1 na reactividade cruzada envolvendo o camarão, 
mas também algum papel de outros alergénios na reactividade 
cruzada entre crustáceos.
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PO 07 – Utilidade do TAB no diagnóstico de alergia à 
clara de ovo
C Cruz1, R Reis1, F Ferreira1, S Correia1, E Tomaz1, F Inácio1

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de São Bernardo, 
Setúbal, PORTUGAL

Objetivo: Investigar a capacidade do teste de ativação de basófi-
los (TAB) na discriminação de alergia à clara de ovo numa popu-
lação de crianças com sensibilização à clara de ovo, mas com níveis 
de IgE’s específicas que, em estudo por nós realizado anteriormen-
te, se tinham associado a uma prova de provocação oral (PPO) 
negativa em cerca de 50% dos casos.
Métodos: Estudo prospetivo em que se realizou TAB a 12 crianças 
sensibilizadas à clara de ovo, todas com IgE’s específicas à clara de 
ovo e ovalbumina inferiores a 4,15 e 4,22 kUA/L, respetivamente, 
e PPO com clara de ovo realizadas há menos de um ano. Foram 
colhidos os seguintes dados: idade, sexo, clínica da reação à clara 
de ovo, outras doenças alérgicas, resultados das IgE’s específicas 
ao ovo, resultados das PPO ao ovo. O TAB foi considerado positi-
vo quando a percentagem de ativação foi superior a 15% em pelo 
menos uma das concentrações (indicação do fabricante).
Resultados: As crianças estudadas tinham idade média de 5,8 anos, 
75% eram do sexo masculino, 33% tinham clínica de anafilaxia e 75% 
antecedentes pessoais de atopia. Os valores médios de IgE específica 
para a clara de ovo e ovalbumina eram de 2,14 e 1,35, respetivamente. 
Duas crianças tiveram de ser excluídas por ativação basal dos basófilos, 
o que impossibilitou a validação dos resultados do TAB. Dos dez casos 
analisados, cinco tiveram PPO positiva à clara de ovo (cozinhada ou crua), 
sendo o TAB positivo em três; nos cinco com PPO negativa, dois tiveram 
TAB positivo, num dos casos com um valor de ativação de 16,5%.
Conclusões: A concordância entre os resultados do TAB e das 
PPO foi de 60%. Embora este valor seja modesto, é de salientar 
que este estudo incluiu apenas uma população com valores de IgE 
específica de relevância clínica duvidosa. No entanto, não são des-
prezáveis os resultados falsos negativos, principalmente se consi-
derarmos a possibilidade de um TAB negativo poder induzir uma 
falsa segurança na realização da PPO. A eventual decisão de reali-
zação de PPO em função dos resultados do TAB teria evitado uma 
PPO positiva em 3 crianças, o que é relevante tendo em conta ao 
risco envolvido. Os falsos positivos dos TAB, com o inconvenien-
te de prolongarem desnecessariamente uma evicção, poderão 
provavelmente ser diminuídos com o alargamento do estudo a um 
maior número de doentes, que nos possibilite a determinação de 
um limiar de positividade próprio, adaptado à nossa população.

PO 08 – Sem espinhas
M Araújo1, S Prates1, P Carreiro Martins1,2, P Leiria Pinto1,2

1  Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Lisboa Central, 
Lisboa, PORTUGAL

2  CEDOC, Integrated Pathphysiological Mechanisms Research 
Group, Nova Medical School, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: A alergia ao peixe é geralmente considerada persis-
tente. Apresentamos quatro casos clínicos de alergia ao peixe 

confirmada desde a infância e que foram resolvidos espontanea-
mente, ao longo dos anos.
Casos Clínicos: Trata -se de quatro doentes, com idades atuais 
compreendidas entre os 13 e os 25 anos. Todos apresentam his-
tória pessoal de alergia respiratória com polissensibilização a ae-
roalergénios e antecedentes de eczema atópico. Três tinham tam-
bém história de outras alergias alimentares, atualmente resolvidas. 
As manifestações de alergia ao peixe iniciaram -se na primeira in-
fância, eram de tipo imediato, de gravidade variável, sendo que 
todos referiam sintomas por inalação ou contacto cutâneo e dois 
reportavam reações anafiláticas após ingestão. Para o diagnóstico, 
todos realizaram testes cutâneos e doseamentos de IgE específicas, 
que foram positivos. Em dois casos foram feitas provas de provo-
cação oral (PPO), aos 3 e 4 anos, as quais foram também positivas. 
O atum em conserva foi sempre tolerado por uma das doentes, e 
o primeiro peixe a ser introduzido em PPO e tolerado pelos res-
tantes, entre os 4 e os 14 anos. Ao longo dos anos, verificou ‑se 
redução gradual da reatividade cutânea e dos níveis de IgE espe-
cífica, embora mantendo critérios de positividade. Os restantes 
peixes foram introduzidos progressivamente em PPO, a partir dos 
9 a 14 anos, e atualmente todos os doentes têm uma alimentação 
sem restrições à ingestão de peixe.
Conclusões: Apesar de ser considerada persistente, a alergia ao 
peixe pode ser ultrapassada. O atum em conserva parece ser o 
peixe mais facilmente tolerado, de acordo com os dados da lite-
ratura que o indicam como menos alergénico devido à sua modi-
ficação no processo de enlatamento. Mesmo em doentes com 
testes cutâneos e IgE específicas positivas, a realização sequencial 
de PPO com diferentes peixes pode contribuir para identificar os 
casos em que tenha ocorrido tolerância a alguns ou mesmo a todos 
os peixes. As PPO devem ser efetuadas em centros experientes e 
caso o doente se encontre motivado, de acordo com a evolução 
clinica e laboratorial.

PO 09 – Segurança da ingestão de medusa em doentes 
alérgicos a mariscos e peixes
L Amaral1, A Raposo2, Z Morais2, A Coimbra1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de São João 
E.P.E., Porto, PORTUGAL

2  Centro de Investigação Interdisciplinar Egas Moniz, CiiEM, Egas 
Moniz Cooperativa de Ensino Superior, Caparica, PORTUGAL

Introdução: O consumo de medusa está a aumentar na Europa. 
Catostylus tagi é uma medusa comestível nativa da costa portuguesa.
Objetivo: Avaliar a segurança da ingestão de C. tagi em doentes 
com alergia alimentar a peixes, crustáceos e/ou cefalópodes e a 
sua disposição de introduzi -la na dieta.
Métodos: As amostras de C. tagi foram capturadas no estuário 
do rio Tejo e preparadas no laboratório da Egas Moniz, como 
descrito previamente [1]. Os patês foram preparados com C. tagi, 
misturado com maionese, a 5%, 10%, 15% e 25% w/w, amostras 1, 
2, 3 e 4 respetivamente. Foram incluídos 20 adultos alérgicos a 
peixes, crustáceos e/ou cefalópodes e com história prévia de rea-
ções sistémicas graves e destes 12 (60%) com anafilaxia. Os testes 
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cutâneos picada -picada (TCPP) foram realizados com a umbela de 
C. tagi. Se negativos, foram convidados a ingerir as amostras com 
aumento crescente das concentrações e com intervalos regulares. 
Uma escala hedónica de 9 pontos foi aplicada após análise sensorial 
e posteriormente foram convidados a responder a um breve ques-
tionário. Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética Hospi-
talar e obteve -se consentimento informado escrito.
Resultados: Todos apresentaram TCPP negativos com C. tagi. 
Todos aceitaram provar os patês e não se observaram reações 
imediatas ou tardias. Estes doentes classificaram as amostras com 
uma pontuação média de 6.75 (±0.91). Dezassete (85%) dos par-
ticipantes referiram estar dispostos a introduzir C. tagi na sua 
dieta.
Conclusões: Nesta amostra de doentes com alergia alimentar 
grave a peixes, crustáceos e/ou cefalópodes, os testes cutâneos e 
as provocações orais foram todos negativos. A ingestão de medu-
sa parece ser segura neste grupo e deste modo estes resultados 
poderão ser extrapolados para uma população mais abrangente. 
Apesar da alergia alimentar e consequente necessidade de evicção 
alimentar, a grande maioria gostou de ingerir C. tagi.
Referências: [1] Morais Z, Raposo A (2014). Procedure of freez-
ing, thawing and cooking edible jellyfish with obtainment of a food 
product for snack (in Portuguese). PT 106389; p 11.

PO 10 – Síndrome de enterocolite induzida por 
alimentos – Caracterização de uma série de casos
D Trincão1, E Finelli1, N Pinto1, J Belo1, M Paiva1, S Prates1, A M 
Romeira1, S Rosa1, P Leiria Pinto1

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, 
CHLC, EPE, Lisboa, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: A Síndrome de Enterocolite Induzida por Alimentos 
(FPIES) é uma doença alérgica não IgE -mediada que afeta o trato 
gastrointestinal. A apresentação clínica é tardia e caracterizada 
por vómitos, diarreia e desidratação após ingestão dos alimentos 
causadores, com gravidade variável. A caracterização de grupos 
de doentes auxilia o melhor conhecimento da história natural, 
diagnóstico e impacto desta doença.
Objetivo: Caracterizar uma série de doentes com diagnóstico de 
FPIES.
Métodos: Estudo retrospectivo dos doentes seguidos por FPIES 
no Serviço de Imunoalergologia do HDE de 2010 a 2016, através 
da revisão de processo clínico.
Resultados: Incluímos 13 doentes, 7 do sexo masculino, com uma 
mediana de idade de início de oito meses (mínimo 1 mês – máximo 
– 25 anos). A demora no diagnóstico teve uma mediana de seis 
meses. Os alimentos causadores mais frequentes foram as proteí-
nas do leite de vaca (PLV, n=5), ovo (n=2), peixe (n=2) e arroz 
(n=2).Outros alimentos implicados foram frango, cereais, cenoura 
e batata. Registou -se reação a mais do que um alimento em 3 
casos. O tempo médio de início de sintomas foi de 2,5 horas. Os 
sintomas mais frequentes foram vómitos (n=11) e diarreia (n=5). 
Seis doentes necessitaram de internamento por desidratação. Sete 
doentes tinham doença alérgica concomitante, nomeadamente 

eczema atópico (n=5) e rinoconjuntivite alérgica (n=3). Os testes 
cutâneos por picada / doseamento de IgE específica iniciais foram 
negativos para o alimento causador, à exceção de um doente com 
sensibilização para PLV. Em 2 doentes constatou -se sensibilização 
a PLV durante seguimento.Foram realizadas provas de provocação 
oral em 12 doentes, a partir dos 6 meses de idade. Ocorreu reso-
lução clínica em seis doentes, com uma mediana de idades de 8,5 
meses. A maioria dos doentes com FPIES a PLV mantém a doença, 
enquanto no grupo com FPIES a outros alimentos observou -se 
resolução em mais de metade dos doentes.
Conclusões: A FPIES é uma alergia alimentar não IgE mediada 
grave que pode levar a internamento hospitalar. A presença de 
doença alérgica concomitante é frequente. O alergénio mais fre-
quentemente envolvido é o leite, e parece estar associado a per-
sistência da doença. A resolução clínica observou -se em 6 dos 13 
doentes, numa mediana de idades de 3 anos. 3 casos dos 7 casos 
com persistência de FPIES apresentavam IgE específica específica 
para o alimento causador.

PO 11 – Anafilaxia induzida pelo exercício – Frequência 
e caracterização clínica
M Correia1, A Gaspar1, I Mota1, F Benito -Garcia1, C Arêde1, G 
Sampaio1, G Pires1, S Piedade1, LM Borrego1,2, M Morais-
-Almeida1

1  Centro de Imunoalergologia, Hospital CUF Descobertas, 
Lisboa, PORTUGAL

2  CEDOC, Imunologia, NOVA Medical School – Faculdade de 
Ciências Médicas, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: A anafilaxia induzida pelo exercício (AIE) é uma for-
ma rara de anafilaxia que ocorre na sequência de exercício físico 
(EF). A AIE dependente de alimentos (AIEDA) constitui um subti-
po de AIE em que a reacção anafilática ocorre durante EF apenas 
quando precedido pela ingestão de determinado(s) alimento(s). A 
presença de co ‑fatores como jejum, toma de anti ‑inflamatórios 
não -esteróides e álcool também parecem ter um papel importan-
te neste tipo de reações. Dada a sua raridade, existem poucos 
estudos epidemiológicos publicados na literatura.
Objectivo e Metodologia: Caracterização retrospetiva de 15 
doentes com diagnóstico de AIE (idade média 29,6(±12,5) anos, 
20% com <18 anos e 73% género masculino). Foi avaliada a apre-
sentação clínica, etiologia, investigação alergológica, história pes-
soal de atopia e duração da doença. A sensibilização a alimentos 
implicados foi documentada por testes in vivo (extratos Bial Aris-
tegui® e alimentos em natureza) e/ou testes in vitro (IgE especí-
ficas, ImmunoCAP/ISAC, ThermoFisher®).
Resultados: Todos os casos identificados apresentavam AIEDA. 
O primeiro episódio de AIEDA ocorreu em média aos 26,3±13,4 
[3;51] anos. Atopia presente em 87% dos doentes, com 13% de 
asmáticos, 93% com rinite e/ou conjuntivite alérgica, 40% com 
co ‑sensibilização a Lipid transfer proteins (LTP) e 13% a profilina. 
A AIEDA representou, no nosso centro, 3% das causas de anafi-
laxia. Os alimentos implicados foram: trigo -40% (omega -5 -gliadina 
em 4 doentes), frutos secos -33,3%, rosáceas -20%, leite de vaca 
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(LV) -13,3%, leguminosas -20% (amendoim -13,3%, feijão -6,7%, soja-
‑6,7%), milho ‑13,3%, uva ‑13,3% e tomate ‑6,7%. Dois doentes fize-
ram protocolo prévio de indução de tolerância ao LV (ITLV). As 
manifestações foram mucocutâneas 100%, respiratórias 87%, car-
diovasculares 40%, gastrintestinais 13% e perda de conhecimento 
20%. Em 33% tiveram »3 episódios de AIEDA antes do diagnóstico 
etiológico.
Conclusões: A AIEDA é uma entidade pouco frequente que cons-
titui um desafio diagnóstico e carece de abordagem personalizada 
fundamental para que o doente não deixe de praticar EF essencial 
ao seu bem -estar físico e social. A sensibilização a LTP e a omega-
-5 -gliadina presente em dois terços dos doentes têm sido aponta-
das como principais causas de AIEDA. Discute -se ainda o papel da 
ITLV prévia nestas reações. Todos os doentes encontram -se con-
trolados com a evicção dos alimentos implicados 4 horas antes de 
EF, sendo portadores de dispositivo auto injector de adrenalina.

PO 12 – Atraso na administração da vaspr por suspeita 
de alergia ao ovo
A M Mesquita1, L Amaral1, A Coimbra1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de São João, 
E.P.E, Porto, PORTUGAL

Introdução: A norma de orientação da Direção -Geral da Saúde 
sobre a vacina combinada contra o sarampo, parotidite e a rubéo-
la (VASPR), recomenda às crianças com alergia não grave ao ovo 
a administração no serviço de vacinação habitual e não recomen-
da a referenciação hospitalar. Contudo continuam a surgir dúvidas. 
Descrição de 6 casos referenciados pelo médico de família por 
suspeita de alergia ao ovo condicionando atraso na administração 
da VASPR.
1.º Caso: menino 15 meses, com 2 episódios de exantema macu-
lopapular generalizado após ingestão de gema. Administração da 
VASPR, orientada para o centro de saúde (CS).
2.º: menino 5 anos, com exantema generalizado após ingestão de 
ovo, mas sem qualquer restrição alimentar. Tolera ingestão de ovo 
processado. Encaminhado para o CS.
3.º: menino 8 anos, com história de eritema generalizado após 
ingestão de clara de ovo. A primeira toma da VASPR foi realizada 
na consulta, sem intercorrências, mas a segunda toma foi recusa-
da novamente no CS. Para evitar maior atraso da imunização foi 
de novo administrada na consulta.
4.º: menino 4 anos, com agravamento da dermatite atópica após 
ingestão de ovo. Faz evicção total de alimentos contendo ovo. 
Vacinação recusada no CS, e foi administrada na primeira consulta.
5.º: menino 2 anos, com episódios de exantema maculopapular 
generalizado após ingestão ou contacto com clara. Pais com receio 
de anafilaxia após a vacina. A VASPR foi administrada na consulta.
6.º: menino 13 meses, com 2 episódios de eritema peribucal após 
ingestão de ovo mal cozinhado. Tolera a ingestão de alimentos com 
vestígios de ovo. Orientado para o CS para administração da VAS-
PR.
Todas estas crianças apenas apresentaram manifestações cutâneas. 
Todas as crianças toleraram a administração da vacina.

Discussão: A reação alérgica à vacina nas crianças com alergia 
alimentar ao ovo é muito rara e a administração em ambiente 
hospitalar está recomendada nos casos de anafilaxia ao ovo e a 
toma não deve ser adiada. Para além do acréscimo dispensável dos 
custos hospitalares, existiu um desnecessário e importante atraso 
no cumprimento do PNV, colocando estas crianças em risco. Aten-
dendo ao surto recente de sarampo, inclusivamente com a lamen-
tável morte de uma adolescente não protegida, a não vacinação 
pode ter graves consequências. É por isso, necessário desmistificar 
e garantir a segurança da sua realização no local habitual de admi-
nistração da vacinação nos cuidados de saúde primários.

SESSÃO DE POSTERS II
ASMA / RINITE

Dia: 6 de Outubro
Horas: 08:30 – 10:00
Sala: 3

Moderadores: Ana Margarida Romeira, Carlos Lozoya

PO 13 – Qualidade de vida e sintomas depressivos em 
crianças com asma grave
M Lobato1, M Araújo1, J Gaspar Marques2, P Carreiro Martins1,2, 
P Leiria Pinto1,2

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE, Rua Jacinta Marto, 
Lisboa, PORTUGAL

2  CEDOC, Integrated Pathophysiological Mechanisms Research 
Group, Nova Medical School, Campo dos Mártires da Pátria, 
Lisboa, PORTUGAL

Introdução: Apesar de se desconhecer a real prevalência de asma 
grave, sabe -se que se trata de uma forma de doença que pode 
interferir na qualidade de vida (QoL) do doente e associar -se com 
sintomas depressivos.
Objetivos: Avaliar a qualidade de vida e a sintomatologia depres-
siva numa amostra de doentes pediátricos com diagnóstico de 
asma grave, seguidos em consulta de Imunoalergologia.
Metodologia: Numa amostra de crianças com asma grave, defi-
nida de acordo com os critérios da ERS/ATS, com idades com-
preendidas entre os 6 e os 12 anos, seguidos em consulta de Imu-
noalergologia no Hospital de Dona Estefânia, foram aplicados os 
questionários ACT (Childhood Asthma Control Test), CARAT 
Kids (Control of Allergic Rhinitis and Asthma Test for Children), 
CDI (Children’s Depression Inventory) e PAQLQ (Paediatric As-
thma Quality of Life Questionnaire), durante o período compreen-
dido entre Agosto de 2016 e Junho de 2017. Os critérios utilizados 
para interpretação dos dois últimos questionários foram: CDI > 
16 – compatível com presença de sintomatologia depressiva. Para 
o PAQLQ, um score de 7 - indicativo de ausência de interferência 
na QoL, um score inferior a 7 - indicativo de interferência na QoL, 
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sendo um score de 4 - indicativo de interferência moderada na QoL 
e um score de 1 indicativo de interferência grave na QoL.
Resultados: Foram incluídos 9 doentes (5 do sexo feminino) com 
uma mediana de idades de 9 anos (P25 -P75: 8 -10 anos). Duas 
crianças apresentavam um ACT < 20 e três um score CARAT kids 
> 7. Relativamente ao questionário CDI, apenas uma criança apre-
sentou um valor > 16. No questionário PAQLQ, todos os doentes 
apresentaram valores do score global < 7, sendo que em dois os 
valores sugeriam interferência moderada na QoL. O ACT 
correlacionou ‑se significativamente com o PAQLQ (Rho= 0,790).
Conclusões: Todos os doentes com asma grave incluídos na 
amostra apresentaram interferência na qualidade de vida. O grau 
de controlo de asma associou -se fortemente com o PAQLQ. De 
referir que embora apenas uma criança tenha apresentado sinto-
matologia depressiva, existem vários fatores que podem influenciar 
o desenvolvimento de depressão na infância para além da doença 
crónica per se. Ainda assim, devemos estar atentos para este pro-
blema na abordagem da asma grave na criança.
Palavras -chave: Asma grave, PAQLQ, ACT

PO 14 – Consulta de cessação tabágica: caracterização 
da população do sexo feminino e impacto na prevalência 
de doença respiratória nos filhos
M Batista1, R Câmara2, D Rolo2, C Alves2, E Camacho2

1 Hospital de São Bernardo, Setúbal, PORTUGAL
2 Centro Hospitalar Barreiro -Montijo, Barreiro, PORTUGAL

Introdução: O tabagismo durante a gravidez e amamentação está 
associado ao desenvolvimento de doenças respiratórias nas crian-
ças. Os filhos de asmáticas fumadoras, dado o componente gené-
tico desta patologia, apresentarão maior risco de doença. Em 
Portugal, existem poucos dados sobre os hábitos tabágicos nas 
asmáticas e seu impacto na saúde dos filhos. O objetivo deste 
estudo foi caracterizar as fumadoras asmáticas a frequentar um 
programa hospitalar de cessação tabágica.
Métodos: Análise retrospetiva dos processos clínicos de 145 mu-
lheres num programa hospitalar de cessação tabágica, tendo sido 
registados: a idade, a idade de início do tabagismo, número de anos 
de consumo, tabagismo na gravidez e amamentação, motivação 
para a cessação tabágica, pontuações nos Testes de Fagerström 
(TF) e Richmond (TR) e modalidades terapêuticas. Selecionaram-
-se 40 doentes para entrevista telefónica, com o objetivo de avaliar 
a repercussão do tabagismo no tempo de gestação, existência de 
doença respiratória e hábitos tabágicos nos filhos.
Resultados: O grupo de 145 mulheres apresentava uma idade 
média de 49.3 anos. O início dos hábitos tabágicos ocorreu entre 
os 9 e os 50 anos, com uma média de 22 anos. O número de anos 
de consumo variou entre os 2 e os 46 anos, com uma média de 27,2 
anos. Mantiveram tabagismo na gravidez e amamentação 43%, 12% 
só na gravidez e 1.4% só na amamentação. As motivações para a 
cessação tabágica foram pessoais (82%), por aconselhamento mé-
dico (53%) e por pressão familiar (33%). O resultado médio do TF 
foi 6 e do TR 8. Todas as doentes tiveram aconselhamento educa-
tivo/comportamental e a 92% foram prescritos fármacos. De entre 

as 40 doentes entrevistadas telefonicamente, 8 eram asmáticas. Do 
grupo de asmáticas, 50% tiveram filhos prematuros, 87.5% têm filhos 
com doença respiratória e 62,5% têm filhos fumadores. Do grupo 
de não asmáticas, 15% tiveram filhos prematuros, 67.5% filhos com 
doença respiratória e 50% têm filhos atualmente fumadores.
Conclusões: A maioria das mulheres manteve hábitos tabágicos 
na gravidez ou amamentação. Observou -se no grupo estudado, 
elevada dependência de nicotina, mas também grande motivação 
para a cessação. De entre as mulheres entrevistadas, a maioria 
tem filhos com doença respiratória e/ou fumadores, e no grupo 
de asmáticas houve uma elevada prevalência de prematuridade. 
Desta forma conclui -se que é essencial reforçar a necessidade da 
divulgação dos graves efeitos do tabagismo ativo e passivo na saú-
de da mulher e da criança.

PO 15 – Efeito do treino na perda de água 
transepidérmica em nadadores de elite
A Rodolfo1, I Paciência234, T Rama1, L Leão1, D Silva12, J Rufo234, 
F Mendes2, P Padrão35, E Oliveira Fernandes4, P Moreira5, L 
Delgado123, A Moreira1235

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital São João, Porto, 
PORTUGAL

2  Serviço e Laboratório de Imunologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade do Porto, Porto, PORTUGAL

3  Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, Porto, 
PORTUGAL

4  INEGI – Institute of Science and Innovation in Mechanical 
Engineering and Industrial Management, Porto, PORTUGAL

5  Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da 
Universidade do Porto, Porto, PORTUGAL

Objetivos: Os benefícios da natação na asma têm sido amplamen-
te reportados. No entanto, o contato diário e duradouro com a 
água e produtos resultantes da degradação de compostos desin-
fetantes são causa frequente de queixas cutâneas e de abandono 
de competição e treino. Pretendemos avaliar o impacto de uma 
sessão de treino de natação na barreira cutânea, medida através 
da perda de água transepidérmica (PATE), em nadadores de elite.
Métodos: Os participantes do projeto SWAN – Swimming Pool 
Environment Impact on the Human Respiratory Health (Clinical-
Trials.gov Identifier: NCT03017976) foram convidados a participar 
nesta avaliação. Devido à falta de informação prévia, não foi possí-
vel calcular a dimensão da amostra, pelo que todos os atletas de 
elite com consentimento informado foram incluídos na análise 
(n=33, 23 do sexo feminino, com idade entre 12 e 21 anos). A 
medição da perda de água transepidérmica foi realizada com a son-
da Tewameter® TM 300 (Courage & Khazaka, Alemanha) numa 
sala com temperatura e humidade controladas, antes, imediatamen-
te após e 30 minutos após a sessão de treino de natação de 2 horas. 
Foram feitas duas medições de um minuto no dorso da mão, na 
face anterior do antebraço e na flexura antecubital. Na análise foi 
considerada a média das duas medições. Quando adequado, foram 
utilizados testes estatísticos não paramétricos. Foi obtida aprova-
ção do Comité Universitário de Ética em Investigação Clínica.
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Resultados: A perda de água transepidérmica foi independente 
do sexo e da sensibilização alergénica, de acordo com os resulta-
dos do teste U de Mann -Whitney. O teste de Friedman demons-
trou um efeito significativo da natação na PATE no dorso da mão 
(χ2 (1) = 31,6; p <0,001), na face anterior do antebraço (χ2 (1) = 
43,6; p <0,001) e na flexura antecubital (χ2 (1) = 41,9; p<0,001). A 
análise pós -hoc com o teste de Wilcoxon (signed -ranks) revelou 
diferenças significativas (p <0,001) entre cada uma das avaliações 
para a face anterior do antebraço e a flexura antecubital, porém 
no dorso da mão, embora significativamente diferente da primei-
ra avaliação (p <0,001), não foram observadas diferenças significa-
tivas entre as medições imediatamente e 30 minutos após a sessão 
de treino de natação.
Conclusão: Assim, a perda de água transepidérmica aumenta 
significativamente após uma sessão de treino de natação. O escla-
recimento do significado clínico deste resultado requer investiga-
ção adicional.

PO 16 – Relevância da prova de broncoprovocação com 
corrida livre no diagnóstico de asma e broncospasmo 
induzido pelo exercício
M Mesquita1, A Reis Ferreira1, I Lopes1

1  Serviço de Imunoalergologia do CHVNG/E, Vila Nova de Gaia, 
PORTUGAL

Objetivo: A prova de broncoprovocação com corrida livre (PBCL) 
consiste na avaliação sequencial do FEV1 após corrida de seis mi-
nutos ao ar livre, a pelo menos 90% da frequência cardíaca máxima, 
sendo positiva se se verificar uma queda do FEV1 >10%, compara-
tivamente ao FEV1 basal. Com este trabalho pretendeu -se avaliar 
a relevância da PBCL no diagnóstico de asma e broncospasmo 
induzido pelo exercício (BIE) em doentes com sintomas respira-
tórios aquando da realização de exercício.
Métodos: Estudo retrospetivo descritivo dos registos clínicos de 
todos os doentes que realizaram PBCL entre janeiro de 2014 e 
dezembro 2016, solicitadas pelo Serviço de Imunoalergologia; 
avaliaram ‑se características demográficas, IMC, diagnóstico prévio 
de asma (DPA) ou sintomas exclusivamente com o exercício (SEE), 
prática de desporto e exposição tabágica.
Resultados: Foram incluídos 169 doentes, tendo a prova sido 
positiva em 41.4% (70 doentes, 61.4% mulheres, mediana de idades 
13 anos (IQR 11 -17). Destes, 51.4% tinham DPA, 21.4% praticavam 
desporto federado e dois (2.9%) apresentaram IMC superior a 
30kg/m2; 82.9% dos doentes apresentaram queda significativa do 
FEV1 nos primeiros 5 minutos ou imediatamente após término da 
prova, tendo 1 doente apresentado prova positiva aos 30 minutos. 
A mediana da queda do FEV1 foi 13.1% (IQR 11.4 -16) e de 390 ml 
(IQR 300 -470). Nos indivíduos com SSE (n=114), a prova foi posi-
tiva em 34 (29,8%) e 58 realizaram prova de broncodilatação (BD), 
que foi negativa em 55 casos (94.8%). Dos doentes com BD nega-
tiva, em 15 (27%) a PBCL foi positiva. Nos indivíduos com DPA 
(n=55), a prova foi positiva em 36 (65,5%) e 41 realizaram BD, que 
foi negativa em 25 casos (61%). Dos doentes com BD negativa, em 
13 casos (52%) a PBCL foi positiva. Do total de doentes, 41 (24.3%) 

praticavam desporto federado; destes, 14 (34%) tinham DPA, dos 
quais 8 (57%) tinham PBCL positiva. Dos 27 com SEE, 7 (25.9%) 
tinham PBCL positiva. A PBCL foi mais frequentemente positiva 
nos doentes com DPA (p=0.04). Não se verificou diferença signi-
ficativa na positividade da prova para os atletas ou para os doentes 
com exposição tabágica.
Conclusão: A PBCL é um método útil no diagnóstico de BIE, 
estando também descrito como auxiliar no diagnóstico de asma, 
o que se verifica nesta amostra. Constatou ‑se que a PBCL foi 
determinante para o diagnóstico de BIE em 30% indivíduos com 
SEE, assim como na confirmação de asma em 52% dos doentes 
com DPA e BD negativa e nos atletas com DPA.

PO 17 – Rinite e qualidade de vida
J S Pita1, I Alen1, M Pires Alves1, C Ribeiro1, C Loureiro1, A Todo 
Bom1

1  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, 
PORTUGAL

Introdução: Segundo a literatura, cerca de 30% da população 
portuguesa tem queixas sugestivas de rinite. O objetivo deste 
trabalho é a caraterização demográfica e avaliação da qualidade de 
vida de uma população de doentes com rinite seguidos em Con-
sulta de Imunoalergologia no Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra.
Metodologia: Foram selecionados 66 doentes consecutivos com 
rinite no período de Maio a Julho de 2017. Todos foram submetidos 
a avaliação clínica e preencheram inquéritos de qualidade de vida: 
RAPP (RhinAsthma Patient Perspective), Short Form 12v2®-
-Health Survey (SF -12v2®, com avaliação da saúde física, mental e 
actividade social) e Visual Rating Scale (escala visual analógica, de 
0 a 10).
Resultados: Dos 66 doentes que participaram, verificou ‑se um 
predomínio do sexo feminino (63%). A idade mínima foi de 15 anos 
e a máxima de 76, com uma média de idades de 38 (±14 anos). 97% 
dos doentes apresentou sensibilização alérgica, a maioria a aler-
génios perenes (45%), seguida da sensibilização a alergénios sazo-
nais e perenes (29%) e da sensibilização a alergénios sazonais (26%). 
Quanto à classificação, a mais frequentemente observada foi a 
rinite persistente moderada a grave (55%). Relativamente à tera-
pêutica em curso, todos referiram cumprir medicação, sendo que 
35% dos doentes tinham necessidade de 3 ou mais fármacos. No 
questionário RAPP, apenas 22 doentes (33%) consideraram ter 
uma boa qualidade de vida (<15), com distribuição semelhante na 
rinite intermitente e persistente. Na Visual Rating Scale, 60% dos 
doentes consideraram ter sintomas superiores ou iguais a 5 numa 
escala de 0 a 10. Relativamente aos questionários SF12v2®, a clas-
sificação média atribuída ao parâmetro General Health foi “Bom”, 
Physical Functioning – “Muito Bom”; Role Physical – “Excelente”; 
Role Emotional – “Bom”; Bodily Pain – “Muito Bom”; Mental Heal-
th – “Bom”; Vitality – Razoável; Social Functioning – “Muito Bom”.
Conclusões: Os resultados relativos à rinite persistente são pró-
ximos dos descritos para a população portuguesa. Apenas 33% 
dos doentes consideram ter uma boa qualidade de vida. A maioria 
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considera que a rinite tem impacto na sua qualidade de vida. No 
entanto, a análise do questionário SF -12 indica que estes doentes 
consideram que a sua saúde global não será inferior à média, com 
excepção do parâmetro Vitality, no qual a média das classificações 
atribuídas foi “Razoável”.

PO 18 – Rinite alérgica local – Contributo dos testes in 
vivo e in vitro para o diagnóstico
Ruben Duarte Ferreira1,3,4, Sara Silva1,3,4, Rute Morgado2,  
Dora Pereira2, Susana Moreira2,4, Elisa Pedro1,4,  
Conceição Pereira Santos3,4, Manuel Branco Ferreira1,4,  
Manuel Barbosa1,4

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de Lisboa 
Norte, Lisboa, PORTUGAL

2  Laboratório de Fisiopatologia Respiratória, Serviço de 
Pneumologia, Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Lisboa, 
PORTUGAL

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

4  Centro Académico de Medicina de Lisboa, Lisboa, PORTUGAL

A Rinite Alérgica Local (RAL) tem por base uma resposta inflama-
tória mediada por IgE, produzida apenas ao nível da mucosa nasal 
(entopia), que não se acompanha de produção de IgE ‑específica 
(sIgE) circulante doseável ou sensibilização nos testes cutâneos 
por picada (TCP). Estima -se que 69,6% das rinites consideradas 
não alérgicas correspondam a RALs. Pretendeu -se avaliar o con-
tributo de testes in vivo e/ou in vitro em doentes que apresentam 
clínica sugestiva de alergia, embora sem evidência de atopia.
Metodologia: Vinte doentes (média de idades: 44 anos; 80% fem.) 
com clínica sugestiva de rinite alérgica desencadeada por exposição 
ao pó doméstico e que apresentavam TCPs e sIgEs negativos para 
ácaros realizaram Prova de Provocação Nasal (PPN) com extrato 
de ácaros (Laboratórios Leti®). Foi seleccionado extracto de D. 
pteronyssinus ou L. destructor de acordo com a história clínica. 
O resultado da PPN teve em conta critérios clínicos e avaliação 
rinomanométrica basal e pós -PPN. Foram doseadas IgEs nas se-
creções nasais antes da PPN, no final e após 1h. Em 10 doentes, 4 
controlos saudáveis e 4 doentes com rinite alérgica foi efetuado 
teste de ativação de basófilos (TAB) com extrato de ácaros.
Resultados: Quinze das 20 PPNs (75%) foram positivas. Efetuaram-
-se 14 PPNs com extrato de D. pteronyssinus (12 positivas) e 6 com 
L. destructor (3 positivas). Foram consideradas positivas 5 PPNs 
(35,7%) quando utilizados apenas critérios clínicos, 3 PPNs (21,4%) 
quando utilizados apenas critérios rinomanométricos (aumento da 
resistência em >100%) e 7 PPNs (42,9%) quando utilizados ambos. 
As IgEs nas secreções nasais foram superiores a 0.10 kU/L em todos 
os doentes, embora sem diferenças significativas entre doentes 
com prova positiva ou negativa ou controlos saudáveis e entre os 
tempos de recolha das secreções nasais. O TAB mostrou índices 
de estimulação superiores nos doentes com PPN positiva em rela-
ção aos dos doentes com PPN negativa e controlos saudáveis, em-
bora inferiores a 2 em 5 doentes (VPP=80%).

Conclusões: O diagnóstico de RAL foi confirmado em 75% dos 
casos estudados, o que revela a importância de prosseguir a inves-
tigação nestes doentes, possíveis candidatos a imunoterapia espe-
cífica com alergénios. A PPN continua a ser o padrão ‑ouro do 
diagnóstico da RAL. Embora atualmente se considere o dosea-
mento de IgEs nas secreções nasais e o TAB como métodos auxi-
liares no diagnóstico, estes testes carecem ainda de mais estudos 
para a sua otimização e padronização.

PO 19 – Pode o tratamento da rinite alérgica melhorar 
o olfacto?
M Batista1, C Cruz1, M Santos2, L Antunes2

1 Hospital São Bernardo, Setúbal, PORTUGAL
2 Hospital Garcia de Orta, Almada, PORTUGAL

Introdução: O olfato pode estar afetado na rinite alérgica (RA). 
Existem poucos estudos sobre a disfunção olfativa nesta patologia. 
Fizémos um estudo piloto com o objetivo de avaliar a função ol-
fativa em pacientes com RA antes e depois do tratamento com 
duas opções farmacológicas diferentes.
Métodos: Foram selecionados aleatoriamente 20 doentes com 
RA (com testes PRICK e/ou IgE específicas a aeroalergénios posi-
tivos) sem terapêutica em curso, observados em consulta de Otor-
rinolaringologia de um Hospital Distrital. Foram excluídos os 
doentes com outra patologia do foro otorrinolaringológico ou 
psiquiátrico. Os participantes foram divididos em 2 grupos: o gru-
po 1 fez tratamento com anti -histamínico oral (A -H1) e o grupo 
2 com corticoide tópico nasal, durante 2 semanas. Os sintomas 
nasais dos doentes e a sua função olfativa foram avaliadas antes e 
depois do curso terapêutico através da aplicação do Teste de Con-
trolo da Asma e Rinite Alérgica (CARAT) e do Barcelona Smell 
Test (BAST -24), respectivamente.
Resultados: Os pacientes tinham uma idade média de 33 anos 
(Min 19; Máx 52; DP 9.8), 60% do sexo feminino. A maioria dos 
doentes apresentava rinite persistente moderada a grave (n=14, 
70%). Na avaliação pré -terapêutica os dois grupos de doentes 
apresentaram um score no CARAT inferior a 8 na pontuação das 
vias aéreas superiores, refletindo um não controlo da RA, 
observando -se na avaliação pós -terapêutica que 80% dos doentes 
passaram a apresentar um score superior a 8. Nos parâmetros 
avaliados pelo BAST ‑24, também nos dois grupos se verificou glo-
balmente uma melhoria dos resultados após o curso de 2 semanas 
de terapêutica. No que refere à discriminação dos cheiros (esco-
lha forçada), verificou ‑se no grupo 1 uma média inicial de 59,5±14.42, 
que passou a 69±12,2 (p<0.05) após as 2 semanas de terapêutica; 
o grupo 2 apresentou uma média inicial de 54,5±12,34 e posterior 
ao tratamento de 71,5±13,75 (p<0.05). Três doentes (um no grupo 
1 e dois no grupo 2) não apresentaram alterações nos resultados 
pós - terapêutica.
Conclusões: No nosso estudo, os pacientes com RA não tratada 
apresentaram uma melhoria na função olfativa após 2 semanas de 
terapêutica. Nos dois grupos verificou ‑se melhoria estatisticamen-
te significativa no olfacto, sem diferença valorizável entre as duas 
opções de tratamento.
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PO 20 – Heterogeneidade da sintomatologia nasal e/ou 
brônquica no adulto: análise de classes latentes
R Amaral1, T Jacinto1,2,3, A. M. Pereira1,2, A Sá -Sousa1, R 
Almeida1, J A Fonseca1,2,4

1  CINTESIS, Faculdade Medicina da Universidade d, Porto, 
PORTUGAL

2  Unidade de Imunoalergologia, CUF Porto, Hospital e Instituto, 
Porto, PORTUGAL

3  Escola Superior Saúde, Instituto Politécnico do Porto, Porto, 
PORTUGAL

4  MEDCIDS, Faculdade de Medicina da Universidade do, Porto, 
PORTUGAL

Objetivo: Identificar classes de patologia respiratória no adul-
to com sintomatologia nasal e/ou brônquica e avaliar a sua as-
sociação com marcadores de inflamação das vias aéreas e função 
respiratória.
Métodos: Foi aplicada análise de classes latentes (método não-
-supervisionado) em 595 adultos, participantes no estudo ICAR –
Impacto e Controlo da Asma e Rinite, com pelo menos um sintoma 
nasal (rinorreia, espirros, obstrução e/ou prurido nasal) e/ou brôn-
quico (dispneia, aperto no peito, pieira e/ou tosse), nos últimos 12 
meses. As variáveis classificadoras foram: sintomas nasais/brônquicos 
e escalas de gravidade e controlo (GINA e ARIA, respetivamente). 
A seleção do modelo foi baseada na entropia, no Bayesian Informa-
tion Criteria e no teste Vuong -Lo -Mendell -Rubin. Foi utilizado o 
teste ANCOVA para comparar diferenças nos marcadores de infla-
mação (contagem de eosinófilos periféricos: BEos, e fração exalada 
de óxido nítrico: FeNO) entre as classes identificadas. A associação 
entre as classes e função respiratória diminuída (FEV1 ou FEV1/
FVC<LLN) foi calculada por regressão logística multinominal, ajus-
tada para idade, sexo, tabagismo e atopia.
Resultados: Foram identificadas 4 classes latentes, cuja denomina-
ção foi baseada nas características principais: Classe 1, sintomatolo-
gia nasal persistente e brônquica não -controlada (10% dos indiví-
duos); Classe 2, sintomatologia nasal persistente e brônquica 
controlada (24%); Classe 3, sintomatologia nasal persistente e brôn-
quica ausente (30%); e Classe 4, sintomatologia nasal ligeira (36%). 
Indivíduos da classe 1 eram maioritariamente não -atópicos (86%) e 
apresentavam valores de FeNO mais elevados, comparativamente 
com as outras classes (p<0,01), e valores de BEos significativamente 
superiores aos da classe 4 (p=0,002). Comparando com as classes 
2, 3 e 4, os indivíduos da classe 1 tinham um odds ratio ajustado 
(aOR [IC 95%]) mais elevado para FEV1<LLN (10.1[4.0 -7.9], 4.4[1.9-
-10.0] e 7.1[3.1 -16.3], respetivamente) e FEV1/FVC<LLN (6.2 [2.5-
-15.3], 4.0[1.6 -9.8] e 7.7[3.0 -19.6]).
Conclusões: Identificou ‑se uma classe de indivíduos com sinto-
mas nasais persistentes e brônquicos não -controlados, associada 
a valores de FeNO e BEos mais elevados e pior função respirató-
ria. O uso de medicação habitual e as diferenças específicas entre 
classes serão avaliados em análises futuras.
Trabalho financiado por bolsa de doutoramento FCT (PD/BD/113659/2015) do Pro-

grama Doutoral em Investigação Clínica e Serviços de Saúde (PD/0003/2013).

PO 21 – Doença respiratória, agudizações e mortalidade 
em idosos
T Palmeiro1, I Caires1, J Gaspar Marques1,2, P Leiria Pinto1,2,  
N Neuparth1,2, P Martins1,2

1  CEDOC, Integrated Pathphysiological Mechanisms Research 
Group, Nova Medical School, Lisboa, PORTUGAL

2  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa, PORTUGAL

Objetivo: O sistema respiratório sofre alterações inerentes ao 
envelhecimento que favorecem e facilitam a instalação de doença 
respiratória. Este estudo pretende caracterizar a presença de 
doença respiratória, agudizações e mortalidade em pessoas idosas 
residentes em Equipamentos Residenciais para Pessoas Idosas 
(ERPIs) durante um ano.
Metodologia: Entre abril de 2016 e março de 2017, realizaram -se 
espirometrias e provas de broncodilatação em indivíduos idosos 
residentes em ERPIs de Lisboa. Definiu ‑se como alteração venti-
latória obstrutiva a existência de uma relação FEV1/FVC < Limit 
Low Normal (LNN) e como sugestivo de alteração ventilatória 
restritiva a existência de uma FVC < LLN. Foi considerada a exis-
tência de melhoria significativa ao broncodilatador, um aumento 
de 12% e 200ml do FEV1 e/ou FVC. Procedeu -se à recolha de in-
formação sobre o recurso ao médico e/ou internamento por cau-
sas respiratórias, bem como ao registo da mortalidade. Foi efec-
tuada uma análise descritiva dos dados.
Resultados: A amostra do estudo foi constituída por 302 in-
divíduos de 15 ERPIs, dos quais 70% (212) eram do sexo femi-
nino, sendo a média das idades de 84.5±7.2 (65 -103 anos). 
Verificou ‑se que a presença de alteração ventilatória obstruti-
va em 7% (n= 20) e sugestivas de alteração ventilatória restri-
tiva e mista, respetivamente em 14% (n=41) e 6% (n=18). A 
maioria dos participantes (72%) não apresentou alterações 
significativas na espirometria basal. Dos 287 que realizaram 
prova de brondilatação, apenas 8% (n=22) tiveram uma melho-
ria significativa do FEV1 e/ou FVC. Durante o período em que 
decorreu o estudo, 27% (82/302) dos participantes recorreram 
ao médico por queixas respiratórias e 5% (15/302) foram hos-
pitalizados. Das pessoas idosas que necessitaram de hospitali-
zação, a média de internamentos foi de duas por idoso. O nú-
mero de dias de internamento oscilou entre 2 e 65 dias, sendo 
a mediana de 10 dias. Das pessoas idosas avaliadas, no decurso 
deste estudo, 4% (n=12) faleceram, quatro dos quais por causa 
respiratória.
Conclusões: A maioria dos participantes deste estudo não apre-
sentou alterações ventilatórias de acordo com os critérios definidos, 
nem teve necessidade de recurso aos serviços de saúde por motivos 
respiratórios. De salientar que um terço das mortes observadas 
durante o estudo foi de causa respiratória.
Financiado pela AstraZeneca – Projeto OLDER (CEDOC/2015/59)
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PO 22 – Função respiratória e percepção do controlo  
da doença respiratória alérgica em idosos
I Caires1, T Palmeiro1, J Gaspar-Marques1,2, P Leiria Pinto1,2,  
N Neuparth1,2, P Carreiro-Martins1,2

1  CEDOC, Integrated Pathphysiological Mechanisms Research 
Group, Nova Medical School, Lisboa, PORTUGAL

2  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, Lisboa, PORTUGAL

Objetivo: Com o avançar da idade o sistema respiratório ten-
de a ficar debilitado. Assim, torna -se importante estudar a 
função respiratória dos idosos e estar atento aos sintomas.O 
objetivo deste estudo é avaliar a função respiratória e a per-
cepção do controlo da doença respiratória alérgica em idosos 
de lares.
Metodologia: Entre abr -2016 e fev -2017, realizaram -se exa-
mes funcionais respiratórios a idosos de lares de Lisboa, de-
signadamente: determinação da Fração exalada de Óxido 
Nítrico(FeNO), espirometrias com provas de broncodilatação, 
pletismografias corporais e difusões pulmonares(DLCO).Os 
valores obtidos foram interpretados de acordo com a ATS/ERS 
2005.Procedeu -se à aplicação do Teste de Controlo da Asma 
e Rinite Alérgica(CARAT) para avaliação do controlo da doen-
ça respiratória alérgica.Foi efectuada uma análise descritiva 
dos dados e informações.
Resultados: A amostra foi constituída por 99 idosos, dos quais 
60%(n=59) eram do sexo feminino, sendo a média das idades de 
83,9±6,5(66 ‑96 anos).Com a determinação da FeNO, verificou‑
‑se que a maioria (78%) apresentava improvável inflamação eo-
sinofílica das vias aéreas.Por avaliação espirométrica constatou-
-se a presença de alteração ventilatória obstrutiva em 10% e 
sugestivas de alteração ventilatória restritiva e mista, respeti-
vamente em 10% e 7%.A maioria(73%) não apresentava altera-
ções significativas na espirometria.Na prova de broncodilatação, 
77% foram irreversíveis.Por pletismografia corporal, verificou ‑se 
a presença de insuflação em 14%, dos quais 6% apresentava tam-
bém obstrução das vias aéreas, e alteração ventilatória restriti-
va em 5% dos idosos.A maioria dos participantes(80%) não 
apresentou alterações significativas na pletismografia.A DLCO 
realizou -se em 94% dos indivíduos, dos quais 33% apresentava 
o seu valor diminuído. No CARAT, constatou -se que a maio-
ria(72%) apresentava alto controlo da doença.Dos que apresen-
tavam baixo controlo (n=28): 39% tinham alterações ventilató-
rias, 32% tinham DLCO reduzida e 29%(8/28) alteração nos 
volumes estáticos.
Conclusões: A maioria dos participantes apresentou impro-
vável inflamação eosinofílica das vias aéreas e função respira-
tória normal.Dos idosos que percepcionaram pior controlo de 
doença, cerca de 1/3 apresentou alterações ventilatórias e/ou 
DLCO diminuída.Este estudo mostra a importância conciliar a 
aplicação de questionários respiratórios com a avaliação fun-
cional respiratória, de modo a melhor conhecer e controlar a 
doença alérgica.
Financiado pela AstraZeneca

PO 23 – Sensibilização a componentes moleculares de 
aeroalergénios e risco de asma
M Paulino1, J Marcelino1, A C Costa1, F Duarte1, J Cosme1, R 
Ferreira1, M Neto1, A Spinola1, E Pedro1, C Ornelas1, M 
Pereira -Barbosa1, M C Pereira Santos2

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

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

Introdução: O diagnóstico através da utilização de alergénios 
recombinantes ou naturais purificados permitiu a identificação de 
moléculas específicas responsáveis pela sensibilização e/ou alergia. 
Alguns estudos recentes sugerem que sensibilização a múltiplos 
componentes moleculares de aeroalergénios aumenta o risco de 
asma.
Objetivo: Verificar se sensibilização a mais do que 1 componen-
te molecular está associado a maior percentagem de doentes com 
asma.
Métodos: Análise retrospetiva de estudos ISAC em doentes se-
guidos num Serviço de Imunoalergologia entre 2009 -2017. Foram 
incluídos doentes com positividade a pelo menos um dos seguintes 
componentes: Der p 1 e 2, Der f 1 e 2 e Lep d 2. Os diagnósticos 
de rinite e asma foram estabelecidos com base na clínica e testes 
cutâneos. Análise estatística (SPSS V.23).
Resultados: Foram incluídos 114 doentes (dos quais apenas 
36 realizaram ISAC com identificação de Lep d 2). 50 eram do 
sexo masculino, 64 do sexo feminino, com uma média de idades 
de 21,5 (±14,9) anos (51 com <18 anos e 56 >18 anos. 92 doen-
tes (95%) tinham clínica de rinite, 60 (62%) de asma e 23 (24%) 
de eczema. Dos 114 doentes, 82 (72%) apresentavam positivi-
dade para Der p 1, 96 (84%) para Der p 2, 80 (70%) para Der 
f 1 e 97 (85%) para Der f 2. Dos 36 doentes 17 (47%) identifi-
caram Lep d 2. Dos 114 doentes com pelo menos 1 dos com-
ponentes positivos, 94 -96% tinha rinite e 65 -70% tinha asma. 
Se pelo menos 2 fossem positivos 92 -100% tinha rinite e 67 -83% 
tinha asma (combinações Der p 1+Lep d 2 e Der f 1+Lep d 2 
eram os que identificavam mais de 80% com asma). Se pelo 
menos 3 fossem positivos 92 -100% tinha rinite e 67 -83% tinha 
asma (todas as combinações com Lep d 2 e Der p 1 e/ou Der 
f 1 eram os que identificavam mais de 80% com asma). Se pelo 
menos 4 fossem positivos 98 -100% tinha rinite e 75 -80% tinha 
asma. Se os 5 fossem positivos 100% tinha rinite e 80% tinha 
asma.
Conclusão: O aumento do número de sensibilizações a alergénios 
moleculares não pareceu traduzir ‑se na identificação de maior 
percentagem de doentes com rinite. Há um aumento discreto da 
percentagem de doentes com asma quando sensibilizados simul-
taneamente a Lep d 2 e Der p 1 ou Der f 1, mas não Der p 2 ou 
Der f 2.
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SESSÃO DE POSTERS III
ALERGIA A FÁRMACOS / ALERGÉNIOS  

E IMUNOTERAPIA

Dia: 7 de Outubro
Horas: 08:30 – 10:00
Sala: 2

Moderadores: Daniel Machado, Sofia Campina

PO 24 – Angioedema por IECAS – A importância da 
história clínica
M Marques1, I Rezende1, L Cunha1, H Falcão1

1  Serviço de Imunoalergologia do Centro Hospitalar e 
Universitário do Porto, Porto, PORTUGAL

Objectivo: Avaliar a abordagem clínica, terapêutica e orien-
tação dos doentes com diagnóstico de angioedema desenca-
deado pelos IECAs avaliados em consulta externa (CE) de 
Imunoalergologia (IA) do Centro Hospitalar e Universitário do 
Porto.
Metodologia: Realizou -se um estudo retrospectivo durante 
3 anos, através da análise dos processos clínicos de todos os 
doentes com diagnóstico de angioedema, observados em CE 
de IA. Analisaram -se as variáveis: género; idade; clínica; recur-
so ao serviço de urgência (SU); terapêutica no episódio; evo-
lução e orientação. Foi aplicado o teste Qui -quadrado para 
estudar a associação entre as variáveis categóricas: terapêuti-
ca instituída/evolução da doença e proveniência/suspensão do 
IECA.
Resultados: Revisão de 62 casos de doentes enviados à con-
sulta de IA por angioedema. Apenas em 29% o diagnóstico final 
estabelecido foi angioedema por IECAs. A idade média dos 
doentes era 63,7 anos (min 52; máx 74) e 66,6% era do género 
masculino. A localização do angioedema ocorreu na língua em 
33,3% e nos restantes locais (lábio, hemiface; língua e hemiface; 
língua e lábio) surgiu em igual frequência, 16,7%. Nenhum dos 
doentes teve obstrução da via aérea. Aquando do episódio de 
angioedema, 22% dos doentes não recorreu ao SU e a aborda-
gem terapêutica foi feita com anti -histaminico em 75% dos ca-
sos. Nos doentes que recorreram ao SU (66,6%), a medicação 
com anti -histamínico e corticoide foi feita em 85% dos casos. 
Quanto à evolução, verificou ‑se que a duração do quadro foi 
independente da terapêutica instituída (p>0,05). No que res-
peita à proveniência dos doentes, 60,1% foram orientados atra-
vés do Hospital (CE ou SU) e, nestes, em 72,7% dos casos 
tinha -lhes sido suspenso o IECA. Nos doentes provenientes do 
Centro de Saúde, 39,9%, em nenhum deles tinha sido suspenso 
o IECA.
Conclusões: A associação causal entre o uso do IECA e o episó-
dio de angioedema torna -se crucial, uma vez que a suspensão do 
fármaco está indicada. A orientação para CE de IA deve ser pon-
derada. A terapêutica com anti -histaminicos e corticóides não tem 
eficácia comprovada.

PO 25 – Validade dos testes cutâneos no diagnóstico de 
hipersensibilidade a beta -lactâmicos
A R Sousa e Silva1, R Pereira Reis1, F Inácio1

1 Hospital S. Bernardo – CHS, Setúbal, PORTUGAL

As reacções de hipersensibilidade a beta -lactâmicos (BL) são motivo 
de referenciação frequente à consulta de Alergia Medicamentosa do 
Hospital de São Bernardo–CHS. Com base na história clínica, o al-
goritmo diagnóstico inclui testes cutâneos, análises in vitro e provas 
de provocação com fármacos. Pretende -se caracterizar a população 
de doentes referenciados por eventual hipersensibilidade a BL.
Este estudo retrospectivo descreve uma população de 113 doentes, 
referenciados a esta consulta com história imprecisa de alergia a BL, 
submetidos a testes cutâneos em picada e intra -dérmicos (ID) com 
alergénios major (PPL) e minor (MDM) de penicilinas nos últimos 
30 meses.
A idade média da população é 39.3 anos (2 a 78). 82 (72.6%) doen-
tes eram do sexo feminino. 53.1% (60) relatavam história sugesti-
va de hipersensibilidade imediata a BL (anafifaxia, angioedema ou 
urticária), e 27.4% (24) uma história sugestiva de hipersensibilida-
de tardia (exantema maculo -papular). Sem histórias sugestivas de 
AGEP, SJS/TEM ou DRESS. 29 não tinham memória do tipo de 
reacção. 69 doentes (61,1%) já terminaram o estudo alergológico. 
Documentou -se reacção de hipersensibilidade a BL em 17 (15.1%) 
destes doentes (4 apresentaram testes PPL positivos, 5 testes 
MDM positivos, 1 teste ID com benzilpenicilina (BP) positivo, 1 
teste ID positivo com amoxicilina e 1 doente com testes ID posi-
tivos para BP, ampicilina e amoxicilina). De entre os 60 doentes 
com testes negativos, 5 tiveram prova de provocação positiva com 
amoxicilina oral. O doseamento de IgE’s específicas para Amoxi-
ciloil, Ampiciloil, Peniciloil G e Peniciloil V foi realizado em 38 
doentes. Apenas 1 doente apresentou doseamento de IgE’s espe-
cíficas Peniciloil G (0,95 kUA/l) e Peniciloil V (1,27 kUA/l).
6 doentes com IgE’s específicas negativas terminaram o estudo com 
diagnóstico de hipersensibilidade a BL (2 PPL positivos, 1 teste ID 
positivo com BP, outro com amoxicilina e 2 provas de provocação 
positivas).
6 doentes com diagnóstico de hipersensibilidade (47.1%) descre-
viam uma reacção do tipo hipersensibilidade imediata, 35.3% des-
creviam uma reacção do tipo tardio e os restantes 3 doentes 
(17.6%) não tinham memória da reacção inicial.
Os resultados confirmam a baixa sensibilidade dos testes in vitro 
no diagnóstico de hipersensibilidade a BL. A história clínica tem 
um papel fundamental no diagnóstico de reacções de hipersensi-
bilidade a fármacos mas ainda assim é essencial realizar os testes 
apropriados para documentar a sua existência.

PO 26 – Suspeita de alergia à amoxicilina – Investigação 
em crianças com sintomas de baixo risco
A Rodrigues1, A Forno1, A. J. Cabral1, A Marques1

1 Hospital Dr. Nélio Mendonça, Funchal, PORTUGAL

Introdução e Objectivo: Os antibióticos mais utilizados em 
idade pediátrica são a amoxicilina e a associação amoxicilina com 
ácido clavulânico. A alergia a estes beta -lactâmicos é frequente-
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mente referida nesta população, no entanto, a verdadeira alergia 
é rara, e o seu diagnóstico incorreto leva à utilização desnecessá-
ria de terapêuticas de segunda linha. O objectivo deste trabalho 
é verificar a hipótese de que doentes em idade pediátrica que 
apresentem sintomas considerados de baixo risco para alergia 
terão resultado negativo numa prova de provocação oral (PPO).
Métodos: Avaliação retrospectiva e descritiva de processos clí-
nicos de doentes em idade pediátrica com suspeita de alergia a 
beta -lactâmicos (amoxicilina e amoxicilina/ácido clavulânico), que 
foram submetidos a PPO no período compreendido entre Janeiro 
de 2016 a Junho de 2017.
Resultados: No período referido foram realizadas 44 PPO a an-
tibióticos beta -lactâmicos (amoxicilina e amoxicilina/ácido clavu-
lânico). Dos 44 doentes submetidos a PPO, 10 (23%) descreviam 
sintomas considerados de elevado risco de alergia (angioedema e 
dispneia) e 34 (77%) apresentaram apenas sintomas considerados 
de baixo risco. Apenas 3 (7%) doentes tiveram resultado positivo 
na PPO. Destes doentes, 2 apresentaram sintomas considerados 
de baixo risco e 1 doente apresentou sintomas considerados de 
alto risco para alergia a beta -lactâmicos.
Conclusão: Os resultados sugerem que a utilização da classifica-
ção em doentes de baixo ou elevado risco para alergia a amoxici-
lina e amoxicilina/ácido clavulânico, apesar de promissora, não 
permite a exclusão completa de alergia a beta -lactâmicos. A PPO 
continua a ser o gold standard para o diagnóstico definitivo de 
alergia medicamentosa, podendo ser realizada com segurança sem 
necessidade de outros exames complementares, uma vez que mes-
mo que positiva, os doentes com sintomas de baixo risco apre-
sentam reacções não imediatas e não graves.

PO 27 – A utiilidade dos testes cutâneos a ácido 
clavulânico no diagnóstico de reações de 
hipersensibilidade imediata a beta -lactâmicos
F S Regateiro1, A L Moura1, R A Fernandes1, A Todo -Bom1, E Faria1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar Universitário 
de Coimbra, Coimbra, PORTUGAL

Introdução: O ácido clavulânico é um inibidor das beta-
-lactamases, sem actividade antibacteriana intrínseca, usado fre-
quentemente em associação com a amoxicilina para aumentar o 
seu espectro anti -bacteriano. As reacções de hipersensibilidade 
imediata (HSI) ao ácido clavulânico são raras, mas podem ocorrer 
isoladamente ou concomitantemente com HSI à amoxicilina. Os 
métodos de diagnóstico da HSI ao ácido clavulânico não estão 
ainda standardizados.
Métodos: Estudo retrospectivo em 40 doentes com suspeita de 
reação imediata a antibióticos beta -lactâmicos cuja investigação 
etiológica foi realizada no Serviço de Imunoalergologia do Centro 
Hospitalar de Coimbra entre 2015 e 2017 utilizando testes intra-
dérmicos (ID) a Penicilina G, MDM, PPL, amoxicilina/ácido clavu-
lânico (amox/clav), amoxicilina e ácido clavulânico.
Resultados: Foram testados 40 doentes, 31 do sexo feminino e 
9 do sexo masculino, com uma média de idade à data dos testes 
de 46 anos (mediana 43,5, anos, mínima 10 anos, máxima 79 anos). 

Todos apresentavam história sugestiva de reação de hipersensibi-
lidade imediata à toma de antibióticos beta -lactâmicos sistémicos, 
entre os quais a amox/clav em mais de metade dos doentes. O 
intervalo de tempo entre a ocorrência da reação suspeita e a 
realização dos testes cutâneos variou entre menos de 1 ano e mais 
de 60 anos. Dos 40 doentes testados, 16 doentes apresentaram 
ID positivo ao ácido clavulânico: 2 com concentração de 0,5mg/
ml, 9 com 5mg/ml, e 5 com 20mg/ml. Três doentes com ID posi-
tivo a ácido clavulânico 5mg/ml foram negativos para amox/clav, o 
que poderá dever -se à menor concentração de ácido clavulânico 
no teste em associação amox/clav (~0,85mg/ml). Em dez doentes 
positivos ao ácido clavulânico, 8 doentes foram positivos também 
à amoxicilina isolada, enquanto 2 doentes foram positivos apenas 
ao ácido clavulânico, sugerindo sensibilização apenas a este com-
ponente da amox/clav.
Conclusões: A hipersensibilidade ao ácido clavulânico pode ser 
responsável por reações imediatas durante o tratamento com a 
associação amoxicilina/ácido clavulânico. O diagnóstico de hiper-
sensibilidade específica e isolada ao ácido clavulânico com exclusão 
de hipersensibilidade à amoxicilina poderá prevenir evicções des-
necessárias à amoxicilina e outros beta -lactâmicos.

PO 28 – Eritema fixo: Relato de 8 casos
J Marcelino1, A Lopes1, A. C. Costa1, S Silva1, C Ornelas1, E 
Pedro1, M Barbosa1

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

Introdução: As reações adversas a fármacos são comuns e fre-
quentemente manifestam -se como erupções cutâneas. Uma mani-
festação cutânea incomum é o eritema fixo, cuja característica 
distintiva é a recorrência da lesão nos locais afetados previamente.
Objetivo: Caracterização clínica e demográfica dos doentes com 
eritema fixo seguidos em Consulta de Alergia Medicamentosa.
Métodos: Estudo retrospetivo, mediante consulta de processo 
clínico, dos doentes com diagnóstico de eritema fixo por prova de 
provocação e/ou teste epicutâneo,
Resultados: Foram incluídos 8 doentes (5 homens, 3 mulheres), 
com média de 51±10 anos. 4 tinham história prévia de rinite, 1 de 
eczema, 1 de alergia alimentar e 2 de imunodeficiência primária. 
A idade de aparecimento do eritema fixo foi 44±15 anos e a idade 
da 1.ª consulta de alergia medicamentosa 47±11 anos. O diagnos-
tico foi feito, em média, em 7,7±8 meses após a 1.ª consulta e 20±25 
meses após a 1.ª manifestação. Os fármacos causais foram: amo-
xicilina em 3 doentes (um dos quais apresentava reação cruzada 
com penicilina), ciprofloxacina em 1 doente (apresentava reação 
cruzada com levofloxacina), etoricoxibe em 2 doentes e nimesu-
lide em 2 doentes. As lesões eram múltiplas em 6 doentes e únicas 
em 2 doentes. A localização das lesões era: cabeça 2, tronco 1, 
pélvis 4, membros superiores 3, membros inferiores 3. Em 3 doen-
tes apenas 1 região do corpo era afetada. 3 dos 4 eritemas fixos 
com antibióticos apresentaram lesões nos membros. 3 dos 4 eri-
temas fixos com lesões na pélvis e os 2 com lesões na cabeça tinham 
como fármaco causal AINEs. O tempo entre a ingestão do fárma-
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co até ao aparecimento da lesão foi <12h em 3 doentes, 12 -24h 
em 3 doentes e 24 -48h em 2 doentes (nenhuma lesão surgiu após 
48h). 5 doentes realizaram testes epicutâneos no local da lesão, 
em 3 foram positivos. 7 doentes realizaram prova de provocação 
(incluindo os 2 com epicutâneos negativos) que foi positiva em 
todos.
Conclusão: O eritema fixo afetou predominantemente doentes 
entre os 38 -67 anos, ocorrendo até 48h da ingestão do fármaco. 
Antibióticos podem originar eritemas fixos com reatividade cru-
zada com antibióticos da mesma classe. Provas de provocação oral 
são importantes no diagnóstico, sobretudo em doentes com epi-
cutâneos negativos.

PO 29 – Protocolo clínico de abordagem das reações 
adversas agudas não renais a meios de contraste: 
abordagem multidisciplinar
C Lopes1, C Tavares2, I Rolla2, E Gomes3

1  Unidade de Imunoalergologia Hospital Pedro Hispano 
Matosinhos, Porto, PORTUGAL

2  Serviço de Imagiologia Hospital Pedro Hispano Matosinhos, 
Porto, PORTUGAL

3  Serviço de Medicina Intensiva Hospital Pedro Hispano 
Matosinhos, Porto, PORTUGAL

Introdução: As reações adversas agudas não renais a meios de 
contraste (RAANRC) em imagiologia são consideradas pouco 
frequentes; são habitualmente ligeiras, mas podem ser potencial-
mente fatais. Apesar de existirem recomendações nacionais e in-
ternacionais acerca da sua abordagem, não existe um protocolo 
clínico que integre a visão de todas as especialidades envolvidas 
(Imagiologia, Imunoalergologia e Medicina Intensiva)
Objectivo: Estabelecer um protocolo prático de utilização trans-
versal e adequada à realidade hospitalar que inclua a definição das 
reações adversas e sua classificação, a identificação de factores de 
risco para a ocorrência de reação adversa, e a abordagem diag-
nóstica e terapêutica e de orientação dos doentes com RAANRC.
Métodos: Revisão das recomendações nacionais e internacionais 
acerca da abordagem das RAANRC publicadas pelas sociedades 
científicas de Imagiologia, Imunoalergologia e Medicina Intensiva. 
Elaboração de um protocolo por consenso de peritos destas es-
pecialidades
Discussão: As RAANRC subdividem -se em reações quimiotóxicas 
(relacionadas com as características de cada contraste) e reações 
alérgicas/pseudo alérgicas (com envolvimento de mediadores imu-
nológicos); podem ser classificadas em ligeiras, moderadas e graves 
com abordagens terapêuticas especificas. Constituem factores de 
risco para as RAANRC a reação previa a meio de contraste e asma 
instável. A pré -medicação diminui a probabilidade de ocorrência 
de nova reação, mas não exclui a possibilidade de reação grave. Os 
doentes com suspeita de reação alérgica/pseudo alérgica devem 
ser encaminhados para consulta de Imunoalergologia para diagnós-
tico definitivo, orientação para redução de risco e escolha de meio 
de contraste alternativo. A inserção de alertas clínicos, assim como 
a notificação de reação adversa deve ser assegurada.

Conclusão: Este protocolo clínico de consenso de peritos, ba-
seado nas indicações nacionais e internacionais actuais, pretende 
ser uma ferramenta passível de utilização na prática clínica aquan-
do da abordagem do paciente a realizar exames imagiológicos que 
necessitem de meio de contraste.

PO 30 – Reações de hipersensiblidade induzidas pelos 
derivados do ácido propiónico – Nove anos de 
experiência
C Coutinho1, M Neto1, M Pereira Barbosa1

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital Santa Maria, Centro Hos-
pitalar Lisboa Norte, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: As reações de hipersensibilidade aos anti-
‑inflamatórios não esteróides (AINEs) imunologicamente mediadas 
são atualmente classificadas em dois grupos: Anafilaxia ou Urticá-
ria/Angioedema induzida por um único AINE e Reações de hiper-
sensibilidade retardadas induzidas por um único AINE. Neste tipo 
de entidades os doentes (dts) têm hipersensibilidade a um único 
AINE ou aos pertencentes a um mesmo grupo químico e toleram 
todos os outros quimicamente diferentes. Habitualmente não exis-
te história pregressa de asma, rinite, ou urticária associada. O 
Ibuprofeno, pertencente ao grupo dos derivados do Ácido Pro-
piónico (grupo Pad), é um dos AINEs mais usados com frequentes 
reações de hipersensibilidade reportadas.
Métodos: Dos 184 dts com hipersensibilidade confirmada a AI-
NEs, seguidos na consulta de Alergia Medicamentosa de Janeiro 
de 2008 a Dezembro de 2016, analisámos retrospectivamente 
aqueles com uma história de reação de hipersensibilidade apenas 
aos derivados do grupo Pad. Foram realizadas provas de provoca-
ção oral (PPO) com o fármaco alternativo e com o próprio, de 
modo a estabelecer o diagnóstico.
Resultados: Foram incluídos um total de 15 dts, com idade mé-
dia de 45 ± 20, sendo 13 dts do sexo feminino. Além do Ibupro-
feno, o Flurbiprofeno, o Dexcetoprofeno e o Naproxeno foram 
também fármacos suspeitos. Os 15 dts toleraram Paracetamol 1g 
depois da reação. O quadro clínico despoletado, após a toma do 
AINE, foi Angioedema em 10 dts (5 dos quais também com Urti-
cária), só Urticária em 2 dts e Anafilaxia em 3 dts. As reações de 
hipersensibilidade foram imediatas em 6 dts (<1h); tardias em 7 
dts (>1h; 3 dos quais entre as 6 ‑24h) e retardadas (>24h) em 2 
dts. As PPOs foram realizadas com o Ibuprofeno, com o Ácido 
acetilsalicílico (AAS) e com o Nimesulida em 9 dts, e nos restan-
tes 6 dts apenas com o AAS e com o Nimesulida. Todas as PPO 
diagnósticas foram positivas, sendo que num doente exclusiva-
mente ao Naproxeno; em 5 dts ao Ibuprofeno e em 9 dts a todo 
o grupo Pad. Todos os doentes tiveram PPO negativa com o AAS 
e com o Nimesulida.
Conclusões: Foi estabelecido o diagnóstico de Anafilaxia ou Ur-
ticária /Angioedema induzida por um único AINE em 86,6% dos 
dts e de Reações de hipersensibilidade retardadas induzidas por 
um único AINE em 13,4%, sendo que 60% são reações não ime-
diatas. Todos os outros inibidores preferenciais da Cox1, o Nime-
sulida e o Paracetamol são alternativas nestes 15 doentes.
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PO 31 – Hipersensibilidade ao alopurinol: Revisão de 7 anos
L Brosseron1, D Malheiro1, S Cadinha1, P Barreira1, J P Moreira 
da Silva1

1  Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de 
Gaia, PORTUGAL

Introdução: O Alopurinol, um agente hipouricemiante, é usa-
do como primeira linha no tratamento da gota crónica. A hi-
persensibilidade ao Alopurinol (HA) é uma causa rara mas im-
portante de reações de hipersensibilidade, desde manifestações 
cutâneas ligeiras a reações adversas cutâneas graves (SCARs) 
com risco de morte. Apesar de vários factores de risco terem 
sido propostos, os mecanismos subjacentes permanecem des-
conhecidos. O objectivo deste trabalho foi caracterizar uma 
série de doentes com suspeita de HA referenciados à consulta 
de alergia a fármacos durante um período de 7 anos (2009-
-2015).
Métodos: Análise retrospectiva com avaliação de dados demo-
gráficos e clínicos. A HA foi confirmada por prova de provocação 
(PP) positiva, teste de transformação linfocitária (TTL) positivo 
ou reação durante dessensibilização e considerada provável com 
base numa história clínica sugestiva.
Resultados: Total de 954 doentes; 29 (3%) com suspeita de 
HA; 16 (55%) do sexo masculino; idada média de 69±10 anos. 
O Alopurinol foi prescrito por gota em 14 doentes (48%), hi-
peruricemia assintomática em 12 (41%) e neoplasia em 3 (10%). 
Foram referidas manifestações cutâneas em 27 doentes (93%) 
(14 exantema, 5 urticária/angioedema, 2 EF, 3 vasculite e 3 
DRESS); 26 (90%) referiram reações tardias (RT), 1 reação ime-
diata e 2 não se recordavam. Os testes cutâneos por picada (3) 
e os testes epicutâneos (TE) (25) foram negativos em todos os 
doentes testados. O TTL foi realizado em 12 doentes (5 exan-
tema, 1 urticária/angioedema, 3 vasculite e 3 DRESS) e foi po-
sitivo em 4, negativo em 5, duvidoso em 2 e indeterminado em 
1. A PP foi positiva em 2 de 11 e a administração continuada em 
2 de 8. Quatro doentes foram submetidos a dessensibilização: 
3 reagiram durante o procedimento confirmando o diagnóstico, 
e 2 toleraram o tratamento. A AH foi confirmada em 10 doen-
tes (35%), considerada provável em 6 (21%), excluída em 7 (24%) 
e inconclusiva em 6. Dos doentes com diagnóstico confirmado, 
todos tiveram RT e 80% tinham iniciado o Alopurinol recente-
mente (até 10 dias).
Conclusão: Como descrito previamente na literatura, o nos-
so estudo sugere que a HA é rara, traduzindo -se habitualmen-
te por manifestações cutâneas tardias, e podendo estar rela-
cionada com uma introdução recente do Alopurinol. No seu 
diagnóstico, a PP permanece o gold -standard, enquanto os TE 
não parecem úteis. Discutimos a utilidade do TTL, que parece 
promissor, particularmente nas SCARs, onde a PP se encontra 
contraindicada.

PO 32 – Imunoterapia subcutânea com aeroalergénios a 
quem? E com quê?
M Fernandes1,2, T Lourenço1, C Coutinho1, A Spínola Santos1, A 
Lopes1, M Neto1, M Branco Ferreira1,3, M Pereira Barbosa1,3

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Santa Maria, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) EPE, Lisboa, PORTUGAL

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

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

Introdução: A imunoterapia com alergénios é o único tratamen-
to capaz de alterar o curso natural da doença alérgica. Em Portu-
gal existem poucos estudos com o objetivo de caracterizar a po-
pulação submetida a este tratamento assim como o perfil de 
prescrição.
Objetivo: Avaliar a clínica e a sensibilização dos dtes submetidos 
a imunoterapia com alergénios subcutânea (ITASC) e caraterizar 
o tipo e a composição deste tratamento.
Métodos: Análise retrospetiva dos processos clínicos e registos 
de ITASC dos dtes submetidos a este tratamento entre jan/2013-
-dez/2016 na consulta externa de IA do CHLN. Avaliação dos 
dados demográficos, parâmetros clínicos e da ITASC.
Resultados: Do total de 631 dtes sob ITASC, excluíram -se 110 
por indisponibilidade de dados e incluíram -se 521 dtes (F 283 (54%), 
idade média 32±13anos (mín7 máx73 Md 30), faixa etária [18 -30] 
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mais prevalente (40%).O diagnóstico mais frequente foi a rinite/
rinossinusite (52%), seguido da asma (23%), coexistindo os diag-
nósticos em 214 dtes (21%). A conjuntivite, o eczema atópico e a 
alergia alimentar ocorreu em 13%, 7% e 5 % respetivamente. A 
sensibilização a ácaros verificou ‑se em 422 dtes (49%) dos quais 
199 (38%) eram monossensibilizados. A sensibilização a pólenes 
verificou se em 288 dtes (34%), 88 (17%) apenas sensibilizado a 
estes. A dupla sensibilização ácaros -pólenes registou -se em 189 
(22%). A sensibilização a epitélios e fungos ocorreu respetivamen-
te em 100 (12%) e 42 (5%) dtes. Verificou ‑se que 4% apresentavam 
sensibilização aos 4 grupos de alergénios (ácaros, pólenes, fungos, 
epitélios). Contabilizou -se a média de 58±23 dtes a iniciar trata-
mento/ano. A prescrição incluiu 10 laboratórios, distribuídos com 
as seguintes %: A -39,6; B -29,3; C -13,2; D -5,4; E -4,7; F -4,2; G -2,5; 
H ‑0,9; I ‑0,1 e J 0,1. Opção por extrato de modificação física (5%), 
físico -química (16%) e química (79%). O quadro 1 mostra a com-
posição da ITASC.
Conclusão: Nesta população a sensibilização a ácaros foi predo-
minante sendo a vacina a ácaros a mais prescrita, seguiu -se a sen-
sibilização a gramíneas com a respetiva vacina. A maioria da popu-
lação era polissensibilizada, no entanto na escolha da composição 
prevaleceu a preferência por 1 grupo de alergénios, apenas 5% 
tinha mais de um tipo de pólen e 4% pólenes+ácaros. A polissen-
sibilização é uma realidade e a escolha da composição da vacina 
deve reger ‑se por critérios científicos e não pela disponibilidade 
de misturas promovidas pelos laboratórios.

PO 33 – O contributo dos alergénios moleculares na 
escolha de imunoterapia a gramíneas e oliveira
J Cosme1, A Spínola -Santos1, M Branco -Ferreira1,2, S Lopes da 
Silva1, MC Pereira -Santos2,3, M Pereira -Barbosa1,2

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

2  Clínica Universitária de Imunoalergologia, Faculdade de 
Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa, PORTUGAL

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

Fundamentos: Nos doentes alérgicos a pólenes de gramíneas e 
oliveira a determinação das IgE específicas para os componentes 
moleculares dos alergénios (sIgE -CRD) pode ser considerada re-
levante para uma escolha precisa da composição/candidatos à 
imunoterapia com alergénios (ITA).
Objetivos: Avaliação da utilidade da determinação das sIgE -CRD 
em comparação com as sIgE para o extrato total (sIgE) na escolha 
da composição/candidatos à ITA.
Métodos: Inquérito anónimo a médicos Imunoalergologistas (IA) 
com um painel de resultados de TCP e de sIgE e sIgE -CRD de 40 
doentes avaliados no 1.º semestre de 2017 em consulta de IA por 
rinite alérgica persistente, moderada -grave. Estes doentes tinham 
TCP positivos para gramíneas (Gram) e oliveira (Olea), sendo can-
didatos a ITA com pólenes, sem ITA prévia. Determinaram -se sIgE 

para Phleum pratense e Olea europaea e alergénios moleculares 
(rPhl p 1, rPhl p 5, rPhl p 7, rPhl p12, rOle e 1, nOle e 7). Os mé-
dicos foram divididos em 2 grupos: grupo 1(com <10 anos de prá-
tica em IA) e grupo 2 se maior ou igual a 10 anos de prática. Foi -lhes 
pedido para escolherem qual a ITA a prescrever (nenhuma, só 
Gram, só Olea ou Gram+Olea) para cada doente, de acordo com 
os resultados dos TCP e estudo in vitro.
Resultados: Responderam ao inquérito 15 médicos (60% perten-
centes ao grupo 2). No quadro 1 estão indicadas a distribuição da 
frequência das opções de ITA escolhidas. Tendo em conta os re-
sultados das sIgE a escolha da ITA (grupo1/2) foi: nenhuma vacina 
em 10%/3%; vacina de Gram em 50%/58%; vacina de Olea em 
5%/10% e Gram+Olea em 35%/30% dos doentes (p=0,42), sendo 
a concordância de resposta inter -grupos 70% (kappa 0,612). De 
acordo com os resultados das sIgE -CRD escolheram (grupo1/2): 
nenhuma vacina em 10%/13%; vacina de Gram em 63%/60%; vacina 
de Olea em 10%/5% e Gram+Olea em 18%/23% dos doentes 
(p=0,79), com concordância inter -grupos de 78% (kappa 0,591). 
Com base na moda de resposta para cada um dos doentes, após 
a avaliação das sIgE -CRD foi alterada a escolha de ITA em 25% (10) 
do painel de doentes.
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Conclusão: Após o conhecimento dos resultados das sIgE -CRD 
a ITA prescrita foi alterada em um quarto dos doentes. A prescri-
ção de vacinas Gram+Olea diminuiu e aumentou o número de 
doentes sem vacina. Esta diferença, apesar de inferior à publicada 
em estudos internacionais, enfatiza a importância da determinação 
das sIgE -CRD na escolha precisa de ITA, em doentes sensibilizados 
a Gram e Olea.

PO 34 – Imunoterapia polibacteriana sublingual para a 
prevenção de infecções recorrentes do tracto 
respiratório, em crianças de idade pré -escolar
M Nieto1, B Selva1, E Bartoll1, A Mazón1, S Calaforra1, R 
Calderón2, M J Palau2, A Nieto1, R Caballero3, M Tejera-
-Alhambra3, L Conejero3, J L Subiza3, E Fernández -Caldas3, M 
Casanovas3

1  Hospital Universitario de La Fe, Valencia, SPAIN
2 Hospital Asociado Universitario de Manises, Valencia, SPAIN
3 Inmunotek, Alcalá de Henares, Madrid, SPAIN

Objectivos: As infecções recorrentes do tracto respiratório 
(RRTI) são uma preocupação de saúde “major” devida a significa-
tivas morbilidade e mortalidade em crianças. A sua etiologia é 
principalmente viral viral o que pode induzir sintomas asmáticos 
como por exemplo pieira. Os corticoides inalados têm uma eficá-
cia limitada na prevenção destes sintomas e são necessárias novas 
alternativas terapêuticas. A imunoterapia (IT) com preparados de 
uma selecção de bactérias inactivadas induz benefícios clínicos 
quando administrada a doentes com RRTI por via sublingual (s.l.). 
Assim, o objectivo deste estudo foi avaliar a eficácia e segurança 
da IT s.l. com uma selecção de estirpes bacterianas inactivadas, na 
profilaxia de ataques de pieira (WA) em bebés e crianças em ida-
de pré -escolar.
Metodologia: Efectuou -se um estudo randomizado, duplo -cego, 
controlado por placebo, (EudraCT No. 2012 -002450 -24) em dois 
hospitais Espanhóis. Os doentes eram crianças (até aos 36 meses 
de idade) com WA recorrentes (WA >3 nos últimos 12 meses). O 
estudo incluiu 120 crianças (idades:6 -35 meses) distribuídas entre 
tratamento activo (MV130) ou placebo durante 6 meses (dose 2 
sprays diários) e um período de seguimento de outros 6 meses (1 
ano avaliação). O tratamento activo – MV130 – consistiu numa 
suspensão de uma mistura de estirpes bacterianas seleccionadas 
e inactivadas de S. aureus (15%), S. epidermidis (15%), S. pneumo-
niae (60%), K. pneumoniae (4%), M. catarrhalis (3%), H. influenzae 
(3%) (109 bactérias/mL). O placebo era uma solução idêntica, não 
contendo qualquer bactéria. Foram avaliados por um “score”, sin-
tomas (tosse, dispneia, pieira, muco, febre, desconforto) e medi-
cação (corticosteróides inalados, beta -adrenérgicos, montelucas-
te, antibióticos), desde o primeiro dia do tratamento até ao fim 
do estudo (1 ano). Todos os acontecimentos adversos foram re-
gistados para avaliação da segurança.
Resultados: Houve uma diminuição significativa no número de 
WA (40% de redução no grupo com medicação activa, p<0.0001) 
durante este período de 12 meses, duração desses WA (25% de 

redução, p=0.02) administração de medicação concomitante (64% 
de redução, p<0.0001) e sintomas (52% de redução, p=0.001) du-
rante os WA. Não foram registados acontecimentos adversos 
relacionados com o tratamento.
Conclusões: A imunoestimulação com MV130 é segura e pode 
ser usada com sucesso em bebés e crianças em idade pré -escolar 
de modo a controlar e prevenir ataques de pieira recorrentes.

PO 35 – Estudo de segurança da administração em 
pauta “rush” de imunoterapia com Clustek Max de 
Alternaria Alternata e Dermatophagoides 
Pteronyssinus.
LL -M Tubella1, T López1, J Tubella1, M Tejera -Alhambra2, L 
Conejero2, M Casanovas2

1 Servicio de Alergia, Delfos Hospital, Barcelona, SPAIN
2 Inmunotek, Alcalá de Henares, Madrid, SPAIN

Objectivos: Os alergenos polimerizados com gluteraldeído ou 
alergóides usam -se de modo rotineiro em imunoterapia com ex-
tractos de ácaros, pólens e faneras. Este tipo de imunoterapia é 
seguro e eficaz. Desenvolveu ‑se um alergóide de Alternaria alter-
nata e tanto a sua hipoalergenicidade in vitro como in vivo por skin 
prick test foi demonstrada. O objectivo deste estudo foi avaliar a 
segurança da imunoterapia subcutânea de Clustek Max na com-
posição de Alternaria alternata (AA) e Dermatophagoides pte-
ronyssinus (Dpt).
Metodologia: Avaliou -se um grupo de doentes com diagnóstico 
clínico de rinoconjuntivite e asma por hipersensibilidade a Dpt e 
AA. Todos foram tratados com Clustek Max. No Clustek Max 
cada um dos componentes da mistura encontra -se na máxima 
concentração de 10.000 UT/mL. O conteúdo de alergenos major 
por cada 10.000 UT foi: Dpt 4µg de Der p1 e AA 1µg de Alt a1. 
Estudaram -se 10 doentes, 6 homens e 4 mulheres (média de idades 
de 30 anos, entre os 6 e os 48 anos). Todos receberam Clustek 
Max de Dpt+AA com uma pauta de administração “rush”: no pri-
meiro dia administrou -se uma primeira injecção subcutânea de 0,2 
mL, seguida de outra de 0,3 mL aos 30 minutos. Como manuten-
ção administraram -se 0,5 mL a cada 4 semanas. Para avaliar a se-
gurança, realizou -se um registo detalhado de cada reacção rela-
cionada com a administração de Clustek Max. As reacções foram 
graduadas de acordo com a classificação da EAACI.
Resultados: O número total de injecções foi de 87, das quais 20 
corresponderam à primeira visita do início (0,2 mL + 0,3 mL) e as 
restantes à manutenção (0,5 mL a cada 4 semanas). A mediana de 
injecções na fase de manutenção foi de 7. Não se observaram 
reacções sistémicas. Houve 2 reacções locais imediatas em 2 doen-
tes que se consideraram irrelevantes, já que o diâmetro foi inferior 
a 3 cm.
Conclusão: Os resultados obtidos indicam uma boa tolerância 
do Clustek Max na mistura de D. pteronyssinus e A. alternata 
em pauta “rush” com cada um dos alergenos na máxima concen-
tração. Contudo, estes resultados de segurança dos extractos 
polimerizados de AA deverão ser avaliados numa amostra de 
maior dimensão.
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PO 36 – Alergénios indoor: prevalência e relação
I Alen da Silva Coutinho1, A Moura1, M Alves1, D Ferreira1, J 
Azevedo1, C Loureiro1, A Todo Bom1

1  Serviço de Imunoalergologia/Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra, Coimbra, PORTUGAL

Introdução: Os testes cutâneos por picada (TCP), devido à sua 
simples execução e resultado imediato, são um dos métodos mé-
dicos diagnósticos mais utilizados na confirmação da sensibilização 
alérgica.
Objetivo: Caraterização do perfil de sensibilização cutânea a 
alergénios indoor em doentes adultos e adolescentes de um hos-
pital terciário durante o ano de 2016.
Métodos:Estudo retrospetivo, descritivo e inferencial, dos re-
gistos dos TCP -bateria padrão (GA2LEN), analisando a sensibi-
lização a alergénios indoor -Alternaria (AL), cladosporium (CL), 
aspergillus (AP), canis familiaris (CF), felis domesticus (FD), 
dermatophagoides pteronyssimus (DP), dermatophagoides fari-
nae (DF), lepidoglyphus destructor (LP), tyrophagus putrescen-
tiae (TP) e barata (BT). Em relação aos TCP consideraram -se: 
1)inválidos os que se realizaram em doentes sob terapêutica com 
anti ‑histamínicos e com dermografismo; 2)positivos, se o regis-
to de pápula de diâmetro médio foi igual ou superior a 3 mm do 
controlo negativo.
Resultados: Amostra de 1754 doentes: 68,2% do sexo feminino, 
com 39±12,6 anos. A sensibilização foi de 56,5% (35,2% -DP, 
31,5% -DF, 31,1% -LP, 19,3% -TP, 15,6% -FD, 12,5% -CF, 12,0% -BT, 
7,1% -AL, 6,7% -AP e 5,8% -CL). Estabeleceram -se relações esta-
tisticamente significativas entre a presença de sensibilização e o 
sexo (p<0,01), sendo que, exceto com CL, AP e TP, verificou ‑se 
um risco superior para os indivíduos do sexo masculino (OR 
entre 1,39 -1,61). Quanto aos indivíduos sensibilizados a: A) CF, 
FD e fungos, o ácaro mais prevalente foi o DP (63,9%, 65,9% e 
54,8%, respetivamente); B) CF, a prevalência foi semelhante en-
tre AL e AP (16,9%), contrariamente a FD, destacando -se AL 
(19,4%); C) fungos, o epitélio mais prevalente foi o FD (36,4%); 
D)ácaros, os mais prevalentes foram AL (11%) e FD (25,8%); E) 
BT, destacaram -se o FD (30,8%), DF (71,1%) e AL (17,1%). 
Verificaram ‑se relações estatisticamente significativas (p<0,01) 
entre os seguintes:1) AL com CL (OR=13,47), AP (OR=9,36) e 
FD (OR=4,71); 2) CL com AP (OR=10,03) e ácaros (OR=4,62); 
3) FD com CF (OR=9,89), DF (OR=5,23) e ácaros (OR=6,2); 4) 
CF com DF (OR=4,62) e ácaros (OR=8,76); 5) DP com DF 
(OR:23,00) e LD (OR=8,59); 6) DF com LD (OR=8,89) e TP 
(OR=7,75); 7) BT com ácaros (OR=15,27); I)LD com TP 
(OR=11,97).
Conclusão: O estudo demonstrou uma elevada prevalência, 
forte correlação e aumento do risco de sensibilização entre vá-
rios alergénios indoor, enfatizando o papel dos mesmos no de-
senvolvimento da doença alérgica.

SESSÃO DE POSTERS IV
AEROBIOLOGIA / IMUNODEFICIÊNCIAS 

PRIMÁRIAS

Dia: 7 de Outubro
Horas: 08:30 – 10:00
Sala: 3

Moderadores: Diana Silva, Marta Chambel

PO 37 – O papel do Immunocap Phadiatop® no rastreio 
de atopia em doentes com rinite
Cátia Teixeira1, João Gaspar Marques2,3, Júlia Maria Henriques1, 
Alexandra Mendes1, Isabel Batista Fernandes1, João Faro Viana1, 
Ana Teresa Silva2

1  Serviço de Patologia Clínica, Laboratório de Imunologia, Hospital 
São Francisco Xavier, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental, EPE

2  Unidade de Imunoalergologia, Centro Hospitalar Lisboa 
Ocidental, EPE

3  CEDOC, Integrated Pathophysiological Mechanisms Research 
Group, Nova Medical School, Lisboa, Portugal

Introdução: Cerca de 75% dos casos de rinite têm rinite alérgica 
(RA). A detecção de sensibilizações guia o tratamento destes doen-
tes e atualmente os testes cutâneos por picada (TCP) são o método 
gold standard na sua detecção. Perante a indisponibilidade destes 
pode realizar -se em alternativa o ImmunoCAP Phadiatop® (Phadia-
top®), método qualitativo de detecção in vitro de IgE específicas 
para uma mistura de aeroalergénios. A sua utilidade em situações 
clínicas concretas é ainda tema de debate.
Objetivo: Avaliar o desempenho do Phadiatop® no rastreio de 
doentes com elevada suspeição clínica de RA.
Materiais e Métodos: Foram avaliados retrospectivamente os 
doentes (adultos e crianças) referenciados por consulta hospi-
talar de Otorrinolaringologia à Consulta de Imunoalergologia 
do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental entre 2011 e 2014 
por clínica sugestiva de RA e que tivessem simultaneamente 
realizado TCP para aeroalergénios (ácaros, pólenes de gramí-
neas, herbáceas e árvores, faneras de animais, barata e fungos) 
e Phadiatop®. Calculou -se posteriormente a sensibilidade, es-
pecificidade e valor preditivo negativo (NPV) e positivo (PPV) 
do Phadiotop®, assumindo uma frequência de RA de 75% nestes 
doentes. Por análise de regressão logística avaliou -se a possibi-
lidade do sexo e idade poderem associar -se a resultados Pha-
diatop®/TCP discordantes.
Resultados: Incluíram -se 210 doentes que realizaram Phadiatop® 
e TCP para aeroalergénios, sendo 76% do sexo feminino e com 
idade mediana de 41 anos (P25 -75: 21 -76). Entre estes doentes 100 
(48%) tinham Phadiatop® negativo e 110 (52%) Phadiatop® positi-
vo. Entre os doentes com Phadiatop® negativo em 8 (8%) observou-
-se pelo menos uma sensibilização a aeroalergénios nos TCP. Nos 
doentes com Phadiatop® positivo não se observou sensibilização 
nos TCP em 28 (25%) doentes. A sensibilidade do Phadiatop® no 
rastreio de atopia nesta amostra de doentes foi de 91% (IC95%: 
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83 ‑96%) e a especificidade de 77% (IC95%: 68 ‑94%). Assumindo a 
frequência de 75% de RA nestes doentes, o NPV foi de 74% e o 
PPV de 92%. A idade e o sexo não se associaram à possibilidade de 
resultados discordantes Phadiatop®/TCP (p>0,05).
Conclusões: A sensibilidade e especificidade do Phadiatop® ob-
servadas são similares à evidência atual. Em doentes com elevada 
suspeição clínica de rinite alérgica o ImmunoCAP Phadiatop® é 
um método de rastreio aceitável, mas não exclui totalmente a 
possibilidade de sensibilização a aeroalergénios num número sig-
nificativo de doentes.

PO 38 – Check -up alergias – aeroalergénios em análise
R Oliveira1, R Brás1, M Branco Ferreira1, E Pedro1, M Barbosa1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar Lisboa Norte, 
Lisboa, PORTUGAL

Objetivos: No presente trabalho pretendeu -se analisar os resulta-
dos dos testes cutâneos em picada realizados no Check -Up Alergias 
que decorreu na Gare do Oriente de 4 a 6 de Novembro de 2016 
no âmbito do Dia Nacional do Rastreio, com vista a avaliar a preva-
lência da sensibilização a cada alergénio na amostra em estudo, e a 
sua relação com a presença de sintomatologia sugestiva de doença 
alérgica, nomeadamente rinite, rinoconjuntivite e asma.
Metodologia: Analisaram -se 275 inquéritos de pessoas que volun-
tariamente participaram no rastreio, excluindo -se 26 por medicação 
que contraindicava a realização de testes cutâneos ou negatividade 
do controlo positivo. Foram testados os aeroalergénios: D. pteronys-
sinus, Alternária, Pólen de Gramíneas, Parietária e Oliveira e Epitélio 
de Gato. Consideraram -se positivas as pápulas superiores a 3mm 
em relação ao controlo negativo. O inquérito aplicado foi o mesmo 
utilizado em rastreios prévios da SPAIC. Consideraram -se sintomas 
sugestivos de rinite, rinoconjuntivite e asma, respetivamente: crises 
de espirros, corrimento nasal ou nariz entupido na ausência de cons-
tipação; olhos lacrimejantes e com comichão; pieira ou sibilos no 
peito.
Resultados: A amostra em estudo foi composta por 177 mulheres 
e 72 homens, tendo sido os grupos etários dos 20 -39 anos e dos 
40 -59 anos os mais representados. Obtiveram -se 99 testes cutâneos 
positivos, correspondendo a cerca de 40% da amostra em estudo. 
51% dos indivíduos com testes cutâneos positivos apresentaram 
sensibilização a apenas um alergénio. D. pteronyssinus foi o mais 
frequente, tanto nos mono como nos polissensibilizados, com posi-
tividade em 31% dos indivíduos. Gramíneas e Oliveira foram os se-
gundos mais comuns nos indivíduos com rinite e rinoconjuntivite, e 
Gato e Alternária foram os segundos mais frequentes nos com sin-
tomas de asma. Os indivíduos com sensibilização a Alternária e Gato 
apresentaram mais diagnóstico prévio de rinite. Os indivíduos polis-
sensibilizados demonstraram maior impacto nas atividades de vida 
diária (AVD).
Conclusões: A realização de rastreios permite sensibilizar a popu-
lação e recolher dados epidemiológicos. Deve -se considerar o pos-
sível viés de seleção da amostra. D. pteronyssinus foi o alergénio mais 
frequente. A polissensibilização a alergénios parece estar relacionada 
com maior impacto nas AVD dos indivíduos afetados.

PO 39 – Perfil de sensibilização cutânea e níveis 
aerobiológicos de pólenes de árvores em Coimbra
A Moura1, I Alen1, M Alves1, C Ribeiro1, A Todo Bom1, E Faria1

1  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, 
PORTUGAL

Introdução: O conhecimento dos níveis polínicos associado ao 
perfil de sensibilização a aeroalérgenos são instrumentos funda-
mentais para uma abordagem integrada da doença alérgica.
Objetivo: Estudar o perfil de sensibilização cutânea a pólenes de 
árvores em adolescentes e adultos com asma, rinite, conjuntivite 
e/ou eczema, que recorreram à consulta de Imunoalergologia do 
CHUC durante o ano de 2016, e, correlacionar com os níveis 
aeropalinológicos de árvores em Coimbra no mesmo ano.
Metodologia: Estudo retrospetivo do registo de sensibilização 
dos doentes que efetuaram testes cutâneos por picada (TCP) com 
bateria padrão de aeroalergénios proposta pelo GA2LEN, que 
incluiu as seguintes árvores: aveleira, amieiro, bétula, plátano, ci-
preste, oliveira, carvalho, salgueiro, pinheiro, castanheiro, tília e 
choupo. Os TCP com pápula de diâmetro médio igual ou superior 
a 3 mm foram considerados positivos. Efetuada análise do registo 
do número de grãos de pólen por metro cúbico de ar obtidos pelo 
polinómetro da estação de monitorização de Coimbra e fornecidos 
pela Rede Portuguesa de Aerobiologia -SPAIC.
Resultados: Dos 1771 registos de TCP, 68% eram do sexo femi-
nino, com uma média de idades de 39 anos (máx. 84, min. 12). 
Quanto à sensibilização cutânea, 61% estavam sensibilizados a pelo 
menos um aeroalergénio, 43% a pelo menos um tipo pólen (árvo-
res ou ervas) e 34% a pelo menos um pólen de árvores (42% 
monossensibilizados, 58% polissensibilizados). Por ordem decres-
cente, a sensibilização a árvores foi a seguinte: oliveira (41%), sal-
gueiro (27%), tília (27%), carvalho (24%), pinheiro (19%), choupo 
(18%), castanheiro (17%), amieiro (15%), bétula (14%), plátano 
(14%), cipreste (12%) e aveleira (11%). Relativamente às contagens 
polínicas, a concentração total de grãos de pólenes em Coimbra 
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no ano de 2016 foi de 47941/m3, e, as contagens mais elevadas por 
ordem decrescente referem -se às famílias das Cupressaceae, Pla-
tanaceae, Pinaceae, Fagaceae e Oleaceae (ver tabela).
Conclusões: As concentrações polínicas não se correlacionam 
com o perfil de sensibilização da amostra. A oliveira, que apresen-
ta maior taxa de sensibilização, corresponde ao quinto pólen mais 
prevalente nas contagens. Embora os ciprestes e plátanos sejam 
duas árvores predominantes nas florestas de Coimbra, expressa-
do pelas contagens de pólenes muito superiores às restantes, não 
apresentam relevância clínica em termos de sensibilização.

PO 40 – Sensibilização a PR -10 – Uma realidade 
também nossa?
E Finelli1, D Pina Trincão1, M Araújo1, V Matos2, M Paiva1, S 
Prates1, P Leiria Pinto1,3

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, 
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., Lisboa, 
PORTUGAL

2  Serviço de Patologia Clínica, Hospital de São José, Centro 
Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E., Lisboa, PORTUGAL

3  CEDOC, Integrated Pathophysiological Mechanisms Research 
Group, Nova Medical School, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: A Bet v 1, alergénio major do pólen de bétula, per-
tence ao grupo das proteínas PR -10. Na nossa consulta, temos 
identificado alguns doentes sensibilizados a Bet v 1, provenientes 
de áreas sem distribuição geográfica desta árvore.
Objectivo: Caracterizar uma população de doentes com IgEs 
positivas para PR -10 no ImmunoCapISAC®(ISAC).
Métodos: Análise retrospectiva dos doentes da nossa consulta 
que realizaram estudo ISAC entre Janeiro de 2009 e Junho de 
2017, tendo sido seleccionados os casos com positividade para 
uma ou mais PR -10 e realizada revisão dos respectivos processos 
clínicos. Foi utilizada para comparação uma amostra sequencial 
(n=80), selecionada a partir dos últimos doentes a realizar estu-
do ISAC.
Resultados: Dos 234 ISAC realizados, apenas 16 revelaram po-
sitividade para proteínas da família das PR -10. A idade média des-
tes doentes era 18,3 anos, 68% (n=11) do sexo masculino. Residir 
no distrito de Portalegre foi significativamente mais comum no 
grupo de positivos do que na amostra sequencial (7/16 vs 1/80; 
p<0,001). As PR -10 de pólenes foram positivas em 15 doentes 
(93,7%), mais frequentemente Bet v 1 (n=13), seguindo -se Aln g 1 
(n=10) e Cor a 1 (n=8). 14/16 doentes tinham positividade para 
PR -10 de alimentos, na maioria Cor a 1.0401 (n=13) e Mal d 1 
(n=12). Relativamente aos testes cutâneos (TC), a sensibilização a 
bétula estava presente em 14 doentes; em apenas 4 foram realiza-
dos TC para árvores da família Fagaceae, que foram positivos para 
carvalho (4), castanheiro (3) e sobreiro (1). Em todos havia sensi-
bilização para outros pólenes, sendo os mais frequente os de gra-
míneas. Todos os doentes tinham clínica de alergia respiratória. A 
alergia alimentar verificou ‑se em 9 doentes, mas em 7 destes havia 
sensibilização a outros alergénios de reactividade cruzada (LTPs/
profilinas) ou específicos de espécie.

Conclusões: Na população da nossa consulta a sensibilização a 
PR -10 é rara, destacando -se a sua frequência no Alto Alentejo, em 
provável relação com a flora autóctone, que deverá ser conside-
rada quando se efectua o diagnóstico alergológico de doentes 
desta região. Na nossa amostra, todos os doentes com positivida-
de para PR -10 apresentam alergia respiratória e as PR -10 não pa-
recem ser relevantes na alergia alimentar. Serão necessários mais 
estudos para caracterizar quais os representantes desta família de 
proteínas com mais importância no panorama aerobiológico na-
cional e determinar a sua relevância clínica.

PO 41 – Monitorização de esporos de fungos presentes 
na atmosfera de Lisboa, 2014 -2016
R Ferro1,2, C Nunes3, E Caeiro1,2, I Camacho4, M Paiva5, M 
Morais -Almeida6

1  Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica 
(SPAIC) – Grupo de Interesse de Aerobiologia, Lisboa, 
PORTUGAL

2  Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas 
(ICAAM), Universidade de Évora, Évora, PORTUGAL

3  Centro de Imunoalergologia do Algarve, Portimão, 
PORTUGAL

4  Centro de Competência das Ciências da Vida, Universidade da 
Madeira, Funchal, PORTUGAL

5  Serviço de Imunoalergologia do Hospital de Dona Estefânia, 
Centro Hospitalar Lisboa Central, Lisboa, PORTUGAL

6  Centro de Alergia, Hospitais CUF -Descobertas e CUF Infante 
Santo, Lisboa, PORTUGAL

Objectivos: Monitorizar os esporos de fungos presentes na at-
mosfera de Lisboa e analisar a sua dinâmica sazonal.
Metodologia: Neste estudo, utilizaram -se os dados da monito-
rização dos esporos de fungos presentes no ar atmosférico da 
região de Lisboa efetuada entre 1 de Janeiro de 2014 e 31 de 
Dezembro de 2016. A amostragem realizou -se através do uso de 
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 óptico baseado na análi-
se de 1 linha longitudinal ao centro da lâmina com uma ampliação 
de 600x.
Resultados: Durante o período em estudo, coletou -se uma mé-
dia diária de 3.132 esporos de fungos/m3 de ar. A concentração 
média diária anual mais elevada registou -se em 2014 (3.448 espo-
ros de fungos/m3/dia) e a mais baixa no ano de 2015 (2.821 espo-
ros de fungos/m3/dia). Em 2016, registou -se uma concentração 
média diária de 3.128 esporos de fungos/m3. Os tipos de esporos 
de fungos com maior prevalência na atmosfera de Lisboa foram o 
género Cladosporium (50,1%; com Cladosporium cladosporoides 
48,2% e Cladosporium herbarum 1,9%), Coprinus (4,5%), Leptos-
phaeria (2,5%), Agaricus (2,0%), Ustilago (1,5%) e Alternaria (1,2%). 
No triénio estudado as concentrações mais elevadas de esporos 
de fungos registaram -se nos meses de Verão e Outono, sendo 
particularmente elevadas no Outono. Outubro foi o mês que apre-
sentou o maior índice mensal médio com um total de 227.760 
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esporos de fungos. Os meses de Inverno apresentaram os níveis 
mais baixos de esporos de fungos.
Conclusão: Este estudo veio salientar a importância da monito-
rização contínua dos esporos de fungos presentes na atmosfera 
de uma zona geográfica e contribuir para um melhor conhecimen-
to e controlo da doença alérgica respiratória relacionada com 
hipersensibilidade a fungos, uma vez que permitiu conhecer a fre-
quência diária, mensal e anual dos esporos fúngicos e a relação das 
suas concentrações com as condições climáticas na região de 
Lisboa durante o último triénio.

PO 42 – Calendário polínico da Região Autónoma  
dos Açores, Portugal
E Caeiro1,2, R Ferro1,2, C Nunes1,3, I Camacho1,4, MJ Pereira1,5, R 
Rodrigues -Alves1,6, M Morais -Almeida1,7

1  Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica 
(SPAIC) – Grupo de Interesse de Aerobiologia, Lisboa, 
PORTUGAL

2  Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas 
(ICAAM), Universidade de Évora, Évora, PORTUGAL

3  Centro de Imunoalergologia do Algarve, Portimão, 
PORTUGAL

4  Faculdade das Ciências da Vida, Universidade da Madeira, 
Funchal, PORTUGAL

5  Departamento de Biologia, Universidade dos Açores, Ponta 
Delgada, PORTUGAL

6  Hospital do Divino Espirito Santo, EPE, Ponta Delgada, 
PORTUGAL

7  Centro de Alergia, Hospitais CUF -Descobertas e CUF Infante 
Santo, Lisboa, PORTUGAL

Objetivo: Elaborar o primeiro Calendário Polínico da Região Au-
tónoma dos Açores.
Metodologia: Para a realização deste estudo utilizaram -se as 
concentrações médias diárias de pólen atmosférico, do período 
de amostragem de 2006 a 2016, da estação de monitorização de 
Ponta Delgada (37° 44’ 58’’ N, 25° 39’ 54’’ W), ilha de São Miguel, 
Arquipélago dos Açores da Rede Portuguesa de Aerobiologia 
(RPA -SPAIC), A amostragem baseou -se no uso de um coletor de 
bioaerossóis Burkard 7 -Day Recording Volumetric Spore Trap®. 
A metodologia de processamento e análise das amostras a asso-
ciada a esse tipo de coletor é padronizada pela RPA -SPAIC.
Resultados: O índice médio anual de pólen foi de 8.662 ± 815 
grãos de pólen. No espectro polínico da atmosfera de Ponta Del-
gada predominaram os seguintes tipos de pólen: Urticaceae (35%, 
com Urtica membranacea e Parietaria a representarem 25% e 10%, 
respetivamente), Poaceae (15%), Pinaceae (12%), Arecaceae e 
Cupressaceae (8%), Plantago (5%), Betulaceae (3%), Quercus e 
Platanus (2%), Myrtaceae, Castanea sativa, Amaranthaceae e As-
teraceae (1%). A grande maioria do pólen total coletado (88%) foi 
coletado entre Fevereiro e Julho. O mês de Junho foi o mês em 
que se registou uma maior quantidade de pólen no ar (23% do 
total anual coletado); os meses seguintes foram por ordem decres-
cente: Maio (15%), Março (14%), Abril (14%), Julho (12%) e Feve-

reiro (10%). Em Fevereiro predominaram na atmosfera os pólenes 
Urtica membranacea e Cupressaceae. Nos meses de Março e Abril 
os pólenes de Urtica membranacea, Pinaceae, Cupressaceae e 
Platanus. Em Maio, Urtica membranacea, Parietaria, Poaceae, Be-
tulaceae, Quercus e Pinaceae. Em Junho em particular os pólenes 
de Pinaceae, Poaceae e Arecaceae seguidos pelos pólenes de Pa-
rietaria, Plantago e Betulaceae. Os meses com menor quantidade 
de pólen registado foram Novembro e Dezembro (0,8% e 0,6%, 
respetivamente).
Conclusão: Este estudo é relevante, uma vez, que se trata da 
elaboração do primeiro e, até ao momento, único Calendário Po-
línico obtido para a ilha de S. Miguel. Em consequência, passou a 
conhecer -se os tipos de pólen e as suas concentrações por m3 de 
ar atmosférico, de forma temporal (mensal e anual), que se regis-
tam na atmosfera da ilha. Dado que é baseado em mais de 10 anos 
de monitorização de pólen atmosférico, considera ‑se fidedigno, e 
será uma ferramenta útil na prática da imunoalergologia contri-
buindo para a melhoria da qualidade de vida dos doentes com 
polinose da Região Autónoma dos Açores.

PO 43 – Calendário polínico da Região de Trás -os -Montes 
e Alto Douro (interior norte, Portugal)
E Caeiro1,2, R Ferro1,2, C Nunes1,3, R Silva1,4, M Morais-
-Almeida1,5

1  Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica 
– SPAIC – Grupo de Interesse de Aerobiologia, Lisboa, 
PORTUGAL

2  Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas 
– ICAAM, Universidade de Évora, Évora, PORTUGAL

3  Centro de Imunoalergologia do Algarve, Portimão, 
PORTUGAL

4  Centro Hospitalar de Trás -os -Montes e Alto Douro, EPE, Vila 
Real, PORTUGAL

5  Centro de Alergia, Hospitais CUF -Descobertas e CUF Infante 
Santo, Lisboa, PORTUGAL

Objectivo: Elaborar o calendário polínico da região de Trás -os-
-Montes e Alto Douro.
Metodologia: No estudo usaram -se os dados diários das moni-
torizações de pólen da estação de monitorização de Vila Real (41° 
17’ 45’’ N, 7° 44’ 47’’ W) da Rede Portuguesa de Aerobiologia 
(RPA -SPAIC) de 2012 a 2016. A metodologia utilizada foi a padro-
nizada pela RPA.
Resultados: No período analisado observaram -se variações sa-
zonais e interanuais no conteúdo e nos níveis de pólen presentes 
na atmosfera. O índice médio anual de pólen foi de 42.432 ± 12.285 
grãos de pólen, o índice mais elevado registou -se em 2015 (64.287 
grãos de pólen) e o mais baixo em 2014 (34.790 grãos de pólen). 
Os tipos polínicos que mais contribuíram para o espectro polínico 
da atmosfera de Vila Real foram os seguintes: Cupressaceae (23%), 
Poaceae (15%), Pinaceae (14%), Quercus (13%), Urticaceae (7%, 
com Urtica membranacea e Parietaria a representarem 1% e 6%, 
respetivamente), Olea europaea e Castanea sativa (6%), Betulaceae 
(4%), Rumex, Plantago e Platanus (2%). 96% do pólen total foi 
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coletado entre Dezembro e Julho, mais de metade (55%) de Abril 
a Junho; o mês de Abril foi o mês em que se registou uma maior 
quantidade de pólen no ar (24% do total anual coletado), devendo-
-se particularmente aos pólenes de Pinaceae (51%) e Quercus 
(20%) seguidos pelos pólenes de Betula (7%) e Platanus (6%). Os 
outros meses com maiores quantidades de pólen atmosférico co-
letado foram por ordem decrescente Maio (17%), Janeiro (15%) e 
Junho (14%). Em Maio deveram -se aos tipos Quercus (34%), Poa-
ceae (13%), Pinaceae (13%), Olea (13%), seguidos pelos tipos Rumex 
(6%) e Parietaria (5%); Junho aos pólenes de Poaceae (30%), Olea 
(22%), Parietaria (12%), Castanea sativa (10%) e Quercus (10%); e 
Janeiro particularmente ao pólen de Cupressaceae (90%). Os me-
ses com menor quantidade de pólen registado foram Outubro e 
Novembro (0,6 % e 0,4 %, respetivamente). Na atmosfera de Vila 
Real durante o inverno e primavera registaram -se níveis impor-
tantes de pólenes considerados com elevada capacidade alergizan-
te: Betulaceae, Poaceae, Olea europaea, Parietaria, Cupressaceae 
e Platanus.
Conclusão: O Calendário polínico agora construído para a região 
de Trás ‑os ‑Montes e Alto Douro considera ‑se fidedigno, dá a co-
nhecer o conteúdo em pólen da atmosfera desta zona do País, e 
será certamente útil na prática da imunoalergologia da região para 
um melhor controlo da sintomatologia dos doentes com polinose.

PO 44 – Calendário polínico da Região da Beira Interior 
(interior centro, Portugal)
E Caeiro1,2, R Ferro1,2, C Nunes1,3, C Lozoya -Ibáñez1,4, M 
Morais -Almeida1,5

1  Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica 
(SPAIC) – Grupo de Interesse de Aerobiologia, Lisboa, 
PORTUGAL

2  Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas 
(ICAAM), Universidade de Évora, Évora, PORTUGAL

3  Centro de Imunoalergologia do Algarve, Portimão, 
PORTUGAL

4  ULS de Castelo Branco, EPE, Castelo Branco, PORTUGAL
5  Centro de Alergia, Hospitais CUF -Descobertas e CUF Infante 

Santo, Lisboa, PORTUGAL

Objectivo: Elaborar o calendário polínico da região da Beira In-
terior.
Metodologia: Utilizaram -se as concentrações médias diárias do 
pólen atmosférico, de 2012 a 2016, da estação de monitorização 
da Rede Portuguesa de Aerobiologia (RPA -SPAIC) localizada em 
Castelo Branco (39.º 49’ 26’’ N;7.º 29’ 31’’ W), obtidas através do 
uso de um captador Burkard Seven Day Volumetric Spore -trap® 
e metodologia associada.
Resultados: Durante o período de estudo verificaram ‑se varia-
ções inter e intra -anuais. O índice médio anual de pólen foi de 
51.983 ± 19.409 grãos de pólen, o índice mais elevado registou -se 
em 2015 (77.161 grãos de pólen) e o mais baixo em 2012 (25.026 
grãos de pólen). Na atmosfera de Castelo Branco predominaram 
os seguintes tipos polínicos: Quercus (28%), Poaceae e Olea eu-
ropaea (19%), Urticaceae (16%, com Urtica membranacea e Parie-

taria ambas a representarem 3%), Cupressaceae e Rumex (5%), 
Pinaceae (4%), Plantago (3%), Platanus, Castanea sativa, Asteraceae 
e Betulaceae (1%). Em termos médios, 80% do pólen total foi co-
letado entre Abril e Junho; 44% coletou -se durante o mês de Maio, 
devendo -se particularmente aos pólenes de Olea (34%), Quercus 
(30%) e Poaceae (19%). Os meses com menor quantidade de pólen 
registado foram Setembro a Dezembro (aproximadamente 1% 
cada). Nos meses de Maio e Junho registaram -se níveis importan-
tes de pólenes considerados com elevada capacidade alergizante: 
Poaceae e Olea europaea.
Conclusão: O Calendário polínico obtido mostra os principais 
tipos de pólen que se detetam na atmosfera da região da Beira 
Interior e como variam os seus níveis ao longo do ano. O calen-
dário polínico elaborado para a região é considerado fidedigno e, 
por conseguinte, pode ser utilizado na prática clinica para um 
melhor diagnóstico, tratamento, prevenção e, logo, controlo das 
doenças alérgicas causadas por pólenes.

PO 45 – check -up alergias – Epidemiologia das doenças 
alérgicas
R Brás1, R Oliveira1, M Branco Ferreira1, E Pedro1, M Barbosa1

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

Objetivos: No presente trabalho analisaram -se os resultados dos 
inquéritos realizados no Check -Up Alergias que decorreu na Gare 
do Oriente de 4 a 6 de Novembro de 2016 no âmbito do Dia 
Nacional do Rastreio, no que respeita à presença de sintomatolo-
gia e prevalência do diagnóstico de doença alérgica na amostra em 
estudo, bem como à sua gravidade e relação com positividade dos 
testes cutâneos em picada realizados.
Metodologia: Analisaram -se 275 inquéritos de pessoas que 
voluntariamente participaram no rastreio, excluindo -se 26 por 
medicação que contraindicava a realização de testes cutâneos 
ou negatividade do controlo positivo. Foram testados os aeroa-
lergénios: D. pteronyssinus, Alternária, Pólen de Gramíneas, 
Parietária e Oliveira, e Epitélio de Gato. Consideraram -se po-
sitivas as pápulas superiores a 3mm em relação ao controlo 
negativo. O inquérito aplicado foi o mesmo utilizado em ras-
treios prévios da SPAIC. Consideraram -se sintomas sugestivos 
de rinite, rinoconjuntivite e asma, respetivamente: crises de 
espirros, corrimento nasal ou nariz entupido na ausência de 
constipação; olhos lacrimejantes e com comichão; pieira ou si-
bilos no peito. A presença de rinite alérgica foi considerada nos 
doentes com sintomas e testes cutâneos positivos a pelo menos 
um alergénio.
Resultados: A amostra foi composta por 177 mulheres e 72 ho-
mens, tendo sido os grupos etários dos 20 -39 anos e dos 40 -59 
anos os mais representados. 75% dos indivíduos tinha sintomas 
sugestivos de rinite, e destes 1/3 já teria sido previamente diag-
nosticado. 73% dos doentes com rinite tinha também sintomas 
sugestivos de rinoconjuntivite, com maior impacto nas atividades 
da vida diária (AVD). A Primavera foi a estação do ano em que 
surgiram mais frequentemente sintomas de rinite. A presença de 
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rinite alérgica na amostra foi de 33%. 21% dos indivíduos tinha 
sintomas sugestivos de asma e apenas 1/5 destes tinha diagnóstico 
prévio. O Outono foi a estação do ano em que surgiram mais 
frequentemente sintomas de asma. Dos indivíduos com sintomas 
de rinite, 28% tinha também sintomas de asma, com maior impac-
to nas AVD.
Conclusões: A realização de rastreios permite sensibilizar a po-
pulação e recolher dados epidemiológicos. Deve -se considerar o 
possível viés de seleção da amostra. Constatou -se o subdiagnós-
tico das patologias em estudo. A presença de sintomas de várias 
doenças alérgicas parece influenciar negativamente a qualidade de 
vida dos indivíduos.

PO 46 – Prevalência de infeções e colonizações na 
imunodeficiência comum variável e agamaglobulinémia 
ligada ao X
A Moura1, F Regateiro, J Pita, A Todo Bom, E Faria
1  Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Coimbra, 

PORTUGAL

Introdução: As infeções são intercorrências frequentes na evo-
lução da Imunodeficiência Comum Variável (IDCV) e Agamaglo-
bulinémia ligada ao X (ALX). Os agentes mais frequentemente 
envolvidos em infeções respiratórias são o Haemophylus influen-
za, Moraxella catarrhalis e Pseudomonas aeruginosa, e, em infeções 

gastrointestinais, o Helicobacter pylori, Campylobacter jejuni, 
Giardia lamblia e Enterovirus. A colonização por estes agentes 
causa infeções persistentes e a erradicação difícil aumenta o risco 
de complicações, como septicémia e neoplasias.
Objetivos: Caracterizar a prevalência de infeções e/ou coloniza-
ções por bactérias e parasitas em doentes com IDCV e ALX e 
eventuais complicações associadas à colonização.
Métodos: Avaliada a colonização/infeção de agentes infeciosos 
presentes nas vias respiratórias e gastrointestinais de doentes com 
diagnóstico de IDCV ou ALX seguidos na consulta de Imunodefi-
ciências Primárias do Centro Hospitalar e Universitário de Coim-
bra. Foram pesquisados os microorganismos Pseudomonas aeru-
ginosa, Haemophylus influenza, Giardia lamblia, Campylobacter e 
Helicobacter pylori em exames culturais (expectoração, sangue 
periférico e fezes), teste respiratório com ureia e histologia de 
peças endoscópicas.
Conclusões: Os doentes com ALX apresentam uma deficiência 
de anticorpos mais acentuada relativamente aos doentes com 
IDCV, o que poderá ser a causa da maior colonização por Hae-
mophylus influenzae e Campylobacter.
O conhecimento da presença destes microorganismos é funda-
mental e deve deixar o clínico em alerta para um seguimento mais 
atento das complicações.
Embora a terapêutica com imunoglobulina diminua o número de 
infeções nestes doentes, não se conhece qual o seu efeito na co-
lonização.

Resultados:
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PO 47 – Exposição ocupacional a radiaçâo ionizante em 
ambiente hospitalar
L Cunha1, L Cruz2, I Rezende1, J Torres Costa3

1  Serviço de Imunoalergologia do Centro Hospitalar do Porto, 
Porto, PORTUGAL

2  Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar Vila Nova 
de Gaia/Espinho, Porto, PORTUGAL

3  Serviço de Imunoalergologia do Centro Hospitalar de São 
João, Porto, PORTUGAL

Objetivo: Avaliar o conhecimento dos profissionais de saúde do 
bloco operatório do CHVNG/E quanto aos perigos da RI e à ne-
cessidade de utilização de equipamento de proteção.
Metodologia: Aplicação de um questionário aos trabalhadores 
do bloco operatório do CHVNG/E independentemente da sua 
categoria profissional. O questionário pretendeu analisar o perfil 
sociodemográfico dos trabalhadores, caracterizar a sua atividade 
profissional, tempo de trabalho exposto a RI, utilização de equi-
pamento de proteção individual, formação sobre efeitos das RI e 
sintomatologia relacionada com o trabalho. Foi efetuado um estu-
do descritivo e transversal e as respostas aos questionários foram 
analisadas utilizando o programa SPSS. A comparação de percen-
tagens entre grupos foi efetuada através do teste de qui -quadrado 
seguida de um teste de Mann -Whitney. Os resultados foram con-
siderados estatisticamente significativos quando p< 0,01.
Resultados: Os profissionais de saúde estudados, com uma me-
diana de idade de 43 anos, eram maioritariamente enfermeiros 
(63,9%) do sexo masculino (69,4%). Trabalhavam no CHVNG/E em 
média há 12,57±8,3 anos e cerca de 20% trabalhava especificamen-
te no bloco operatório há aproximadamente 20 anos. A quase 
totalidade dos profissionais (94,4%) não possuía formação especí-
fica sobre RI. Menos de metade, 47,2 e 29,2%, utilizam sempre 
equipamento de proteção individual como o avental e o colar 
plumbífero, respetivamente. Apesar de 71% considerar muito im-
portante a utilização de dosímetro individual, apenas 29,2% refere 
utilizá -lo sempre. Os sintomas associados à exposição a RI mais 
referidos foram o eritema das mãos (23%) e as dores nos ossos 
ou articulações (36%).
Conclusões: Este estudo demonstrou que a frequência de utili-
zação de equipamento de proteção e dosímetro individual pelos 
profissionais do CHVNG/E é reduzida e que poderá estar direta-
mente relacionada com a falta de formação dos profissionais de 
saúde nesta temática. A reduzida frequência de utilização de equi-
pamento de proteção durante a exposição a RI pode também 
estar associada à existência de manifestações cutâneas e dores 
ósseas encontradas na população estudada.

SESSÃO DE POSTERS V
CASOS CLÍNICOS

Dia: 8 de Outubro
Horas: 08:30 – 10:00
Sala: 2

Moderadoras: Natália Fernandes, Teresa Vau

PO 48 – Um caso agridoce... Anafilaxia à poncha? – Caso 
clínico
T Lourenço1, A Lopes1, R Aguiar1, MP Barbosa1,2

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

2  Clínica Universitária de Imunoalergologia, Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa, LISBOA, PORTUGAL

Introdução: O mel é um alimento de elevado consumo mundial, 
especialmente em Portugal, estando descritos raros casos de aler-
gia. A incidência mundial estimada de alergia ao mel é de <0,001%, 
podendo manifestar -se por diversas reações desde tosse até ana-
filaxia. Os principais alergénios responsáveis por esta alergia são 
proteínas provenientes das secreções glandulares das abelhas e/
ou de alguns pólenes, nomeadamente da Família Compositae.
Caso Clínico: Homem de 31 anos, referenciado à Consulta de 
Imunoalergologia por episódio de anafilaxia: tosse seca, disp-
neia, edema da face e úvula e lesões maculopapulares eritema-
tosas pruriginosas compatíveis com urticária no tronco e pes-
coço com início 1 hora após a ingestão de poncha (cachaça, mel, 
sumo de limão e laranja). Referia ainda um episódio anterior de 
prurido orofaríngeo e edema da língua minutos após a ingestão 
de mel. Sem história de picadas de himenópteros. Apresentava 
também clínica compatível com rinite intermitente nos meses 
de Primavera. Foi excluída alergia ao limão e laranja por inges-
tão posterior ao episódio sem intercorrências. Para investigação 
de sensibilização a aeroalergénios foram efetuados testes cutâ-
neos em picada (TCP) com positividade para D.pteronyssinus, 
gramíneas cultivadas e selvagens, phleum pratense, parietaria 
officinalis, olea europea e artemisia vulgaris e doseamentos de 
IgE, com IgE total dentro da normalidade (42U/mL), IgE arte-
misia vulgaris 28,2 kU/L, IgE parietaria officinalis 23,8kU/L, IgE 
phleum pratense 3,40 kU/L e IgE olea europea 4,72 kU/L. Foram 
efetuados TCP com o mel de flores usado na preparação da 
poncha e com mel de diferentes variedades de flores, todos 
positivos. Foram instituídas medidas de evição de mel e produ-
tos relacionados com este e prescrito um plano de emergência 
em caso de reação alérgica bem como dispositivo de autoadmi-
nistração de adrenalina.
Conclusões: Com este caso clínico, os autores pretendem 
alertar para a possibilidade de reações graves, incluindo anafi-
laxia, associadas à ingestão de mel em doentes com sensibiliza-
ção a pólenes, nomeadamente da família Compositae, por pro-
vável reatividade cruzada entre estes pólenes e os alergénios 
do mel.
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PO 49 – Um caso raro de enterocolite atípica à farinha 
de arroz
T Gonçalves1, P Leiria Pinto1

1 Hospital de Dona Estefânia, Lisboa, PORTUGAL

A alergia ao arroz é rara na criança e manifesta -se habitualmente 
por um quadro de enterocolite induzida por proteína alimentares 
(FPIES). O papel da IgE na fisiopatologia desta entidade não está 
ainda estabelecido, sendo muito rara a detecção da presença de 
IgE específicas para o arroz e considerando ‑se esses casos de 
“atípicos”. Os autores apresentam um caso de um lactente de 7 
meses com FPIES atípica, devida à ingestão de arroz.
Nos antecedentes familiares destaca -se irmão de 4 anos com an-
tecedentes de alergia às proteínas do leite de vaca ultrapassada 
aos 3 anos de vida.
Aos 4 meses, sob aleitamento materno, após ingestão de papa não 
láctea com farinha de arroz, reconstituída com leite hipoalergéni-
co, tem quadro de vómitos imediatos, pelo que é aconselhado adiar 
a re -exposição à papa. Aos 6 meses, ingere novamente papa não 
láctea reconstituída com leite materno com farinhas de arroz, 
milho, centeio, aveia, cevada e trigo e cerca de 3 a 4 horas após 
inicia quadro de vómitos incoercíveis, palidez, condicionando re-
curso ao Serviço de urgência onde faz hidratação por via endove-
nosa, com recuperação em algumas horas. Negava manifestações 
cutâneas ou respiratórias associadas.
É referenciado à consulta de Imunoalergologia, onde realiza testes 
cutâneos por picada (TCP) com leite de vaca, arroz, farinhas de 
milho, centeio, aveia e trigo, que foram positivos (pápula com 
diâmetro médio de 4 mm e com eritema) apenas para o arroz. O 
doseamento de IgE especificas foi negativo para o leite de vaca e 
de 1.39KUA/L para o arroz, tendo sido recomendada dieta com 
evicção do arroz.
Este caso é importante porque alerta para a importância da sus-
peição do diagnóstico desta entidade rara, FPIES, através da clíni-
ca, que neste caso foi atípica, quer pelo início imediato da primei-
ra reação quer pela positividade dos TCP e das IgE específicas para 
o arroz. Atendendo à gravidade da reação e à presença de IgE 
específicas não foi efectuada prova de provocação, de momento.
Realça -se ainda a possibilidade de alimentos aparentemente hipoa-
lergénicos como o arroz poderem levar ao desenvolvimento de 
respostas alérgicas, sendo importante conhecer as manifestações 
usuais dos quadros de alergia associados aos diferentes alimentos 
para suspeitar, diagnosticar e implementar a rápida evicção.

PO 50 – Alergia ao bálsamo gengival num lactente com 
alergia às proteínas do leite de vaca
M Fernandes2, A Palhinha1, D Pina Trincão1, M Paiva1, P Leiria Pinto1

1 Serviço de Imunoalergologia, Hospital de Dona Estefânia, Centro 
Hospitalar Lisboa Central EPE, Lisboa, PORTUGAL
2 Unidade de Imunoalergologia, Hospital Dr. Nélio Mendonça, 
SESARAM EPE, Funchal, PORTUGAL

Introdução: A alergia às proteínas do leite de vaca (APLV) cons-
titui a alergia alimentar mais frequente em crianças com idade 

inferior a três anos. A evicção das PLV é um procedimento de 
difícil cumprimento tendo em conta a utilização generalizada do 
leite de vaca na nossa dieta. Mas os cuidados na evicção das PLV 
não se devem restringir apenas aos alimentos.
Caso Clínico: Os autores descrevem um caso clínico de um lac-
tente de 7 meses de idade, sexo masculino, referenciado à consul-
ta de imunoalergologia por suspeita de APLV. Dos antecedentes 
pessoais salienta -se o aleitamento materno exclusivo até aos 4 
meses. Nesta idade, imediatamente após a 1.ª toma de leite adap-
tado (Aptamil® 1), desenvolveu episódio de urticária perioral, com 
resolução espontânea em 30 minutos. Apresentou vários episódios 
subsequentes reprodutíveis, sem queixas de outros sistemas. Por 
este motivo interrompeu esta fórmula e iniciou leite parcialmente 
hidrolisado alternado com aleitamento materno, com boa tolerân-
cia. Foi realizado doseamento de IgE específica para leite de vaca 
e frações que foi negativo. Aos 7 meses, imediatamente após a 
aplicação de bálsamo gengival, iniciou episódios de urticária perio-
ral reprodutíveis, idênticos aos observados com PLV, com resolu-
ção espontânea em < 60 minutos. Na consulta de imunoalergolo-
gia constatou -se que nos ingredientes do bálsamo estavam 
incluídas proteínas do leite sob designação em língua inglesa de 
“Lactis protein”. O lactente realizou testes cutâneos por picada 
(TCP) para leite e suas frações proteicas e com o bálsamo, que 
foram positivos para beta -lactoglogulina, alfa -lactalbumina e para 
o bálsamo. Foram realizados TCP com o gel em 5 controlos ató-
picos, todos negativos. Foi dada indicação para evicção absoluta 
de PLV e dieta com leite extensamente hidrolisado como alterna-
tiva ao leite materno.
Conclusão: Apresentamos um caso de um lactente com diagnós-
tico de APLV, com reação alérgica a um bálsamo gengival motiva-
da pela presença de PLV na sua constituição. Os factos apresenta-
dos ilustram a dificuldade na implementação de evicção total de 
alergénios alimentares comuns, bem como a necessidade de me-
lhorar a sua rotulagem, particularmente em produtos não alimen-
tares. Neste caso particular, o facto de estarem identificados em 
língua estrangeira e não merecerem nenhum destaque relativa-
mente aos outros ingredientes dificultou a sua identificação.

PO 51 – Um caso simples de síndrome pólen -alimentos? 
– Importância do diagnóstico molecular
Ruben Duarte Ferreira1,2,3, Sara Carvalho1,3, Fátima Cabral 
Duarte1,3, Conceição Pereira Santos2,3, Manuel Pereira Barbosa1,3

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de Lisboa 
Norte, Lisboa, PORTUGAL

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

3  Centro Académico de Medicina de Lisboa, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: A síndrome de alergia oral (SAO) caracteriza reações 
alérgicas que habitualmente ocorrem após a ingestão de alimentos 
de origem vegetal em doentes sensibilizados a pólenes, através de 
mecanismos de reatividade cruzada. As reações podem ser sisté-
micas em 2 a 10% dos doentes, incluindo casos de anafilaxia. No 
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sul da Europa, estas reações devem -se mais frequentemente à 
sensibilização a nsLTPs, mas não exclusivamente.
Caso clínico: Apresenta -se o caso de um menino de 9 anos, 
natural de Portalegre, saudável até aos 2 anos de idade, altura em 
que a mãe refere prurido nasal, esternutos e rinorreia anterior 
serosa de agravamento na primavera e também episódios auto-
-limitados de vómitos cerca de duas horas após ingestão de amen-
doim. Aos 5 anos, após ingestão de caju pela primeira vez, mani-
festou quadro de tosse, sensação de corpo estranho na 
orofaringe, disfonia, vómitos e diarreia, e depois lesões maculo-
-papulares eritematosas pruriginosas dispersas por todo o tegu-
mento. Descreve -se ainda um episódio adicional de vómitos cerca 
de duas horas após a ingestão de kiwi. Na consulta de Imunoaler-
gologia realizou testes cutâneos por picada, os quais foram posi-
tivos com extrato comercial para morango, amêndoa, avelã e 
castanha; e apenas com alimento em natureza para ameixa (pele 
e polpa), pêssego (pele e polpa), maçã (pele e polpa), cereja (pele 
e polpa), pêra (polpa), tomate (pele e polpa), uva (pele e polpa), 
kiwi, nêspera (pele e polpa), figo, noz, amendoim e ervilha. Apre-
sentava doseamentos muito elevados de IgE ‑específicas para pês-
sego, maçã, cereja, amêndoa, avelã, castanha, noz, caju, amendoim, 
fava, sésamo e soja, entre outros. O ImmunoCAP ISAC® revelou 
positividade para proteínas da família das LTPs, mas em muito 
maior expressão para proteínas da família PR -10, incluindo Bet v1, 
Pru p1, Mal d1, Cor a 1.0401, Ara h8 e Gly m4. Foi identificada, 
ainda, sensibilização à taumatina -like Act d2.
Conclusão: A bétula ou vidoeiro é uma árvore presente nas ter-
ras altas do norte e centro de Portugal. Assim, nestas localizações 
geográficas, a SAO por sensibilização a PR ‑10 pode ser mais fre-
quente. A imunoterapia com Bet v1 tem sido sugerida como po-
tencial intervenção terapêutica nos doentes com síndrome pólen-
-frutos por reatividade cruzada entre proteínas da família PR -10, 
embora a sua eficácia não esteja comprovada.

PO 52 – Ovas de salmão: Alergénio emergente do 
oriente para o ocidente
J Cosme1, A Spínola -Santos1, B Bartolomé2, M Branco-
-Ferreira1,3, MC Pereira -Santos3,4, M Pereira -Barbosa1,3

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

2  R&D Department, Roxall, Bilabao, SPAIN
3  Clínica Universitária de Imunoalergologia, Faculdade de 

Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa, PORTUGAL
4  Unidade de Imunologia Clínica, Instituto de Medicina 

Molecular, Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa, 
Lisboa, PORTUGAL

Introdução: A alergia às ovas de salmão sem sensibilização ao 
peixe está raramente descrita nos países do ocidente ao contrário 
do oriente. Os estudos sobre a sua alergenicidade são reduzidos.
Objetivo: Descrição de um caso de alergia a ovas de salmão sem 
alergia ao peixe.
Caso clínico: Doente do sexo masculino, 26 anos, com rinite e 
asma alérgicas a ácaros do pó doméstico. Em 2015, teve episódio 

agudo de dispneia, voz nasalada, rinorreia ântero -posterior, pru-
rido naso -ocular, epigastralgia e náuseas, alguns minutos após 
iniciar refeição de sushi. Refere ter ingerido, antes do início do 
quadro, arroz, salmão, ovas de salmão, wasabi, soja e gengibre. 
Estas queixas motivaram observação na urgência, onde foi, ainda, 
documentado edema da úvula. Foi medicado com adrenalina im, 
corticóide e anti -histamínico ev, com resolução da sintomatologia. 
Nega relação das queixas com outros alimentos, fármacos, exer-
cício ou infeção. Da investigação imunoalergológica destaca -se 
testes cutâneos em picada (TCP) com extratos de alimentos ne-
gativos para salmão e outros peixes, mariscos, soja, arroz e ovo 
(total, clara, gema, ovalbumina, ovomucóide). Os TCP com alimen-
tos em natureza foram negativos para ovo (total, clara e gema), 
gengibre, salmão, ovas de peixe -voador (tobiko), ovas de esturjão 
(caviar) e ovas de peixe -espada e positivos para ovas de salmão 
(17x10 mm). No estudo “in vitro”, verificou ‑se IgE específica (sIgE) 
para ovas de salmão (ImmunoCAP -Phadia) 0,28 kUA/L. Numa 
segunda tentativa de quantificação da sIgE, observou ‑se uma maior 
absorvância do soro do doente comparativamente ao soro de 
controlos atópicos sem alergia às ovas (Enzymo AllergoSorbent 
Test -EAST -Roxall®). sIgE para salmão e outros peixes negativas. 
No SDS -PAGE Immunobloting efetuado com extrato de ovas de 
salmão (Roxall®) detetou -se sIgE para uma proteína de 20kDa das 
ovas de salmão que poderá corresponder a uma lipovitelina, pro-
teína possivelmente implicada na reação alérgica. O doente tolerou 
posteriormente salmão (peixe) e outras ovas (tobiko, caviar e 
peixe -espada). Não se realizou prova de provocação com ovas de 
salmão dado a gravidade da reação.
Conclusão: Descreve -se o caso de um doente com alergia grave 
a ovas de salmão sem alergia concomitante ao peixe, tendo o 
diagnóstico sido estabelecido pela clínica, testes in vivo e in vitro. 
Os autores acreditam que seja o primeiro caso descrito em Por-
tugal e alertam para a importância desde alergénio dada a difusão 
do consumo de sushi no ocidente.

PO 53 – Anafilaxia a exenatido – A propósito de um 
caso clínico
C Ornelas1, A Lopes1, MP Barbosa1,2

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

2  Clínica Universitária de Imunoalergologia, Faculdade de 
Medicina, Universidade de Lisboa, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: O exenatido é um agonista do recetor do péptido -1 
similar ao glucagon (GLP -1), com ação hipoglicemiante, sendo uma 
alternativa terapêutica no controlo da diabetes tipo 2. A formula-
ção de libertação prolongada (Bydureon®) permite a administra-
ção subcutânea semanalmente. Reações de hipersensibilidade 
descritas a este fármaco são muito raras. Apresenta -se um caso 
clínico de anafilaxia a exenatido de libertação prolongada.
Caso Clínico: Mulher de 66 anos, com diabetes tipo 2 tratada 
com insulina e antidiabéticos orais, dislipidémia, hipertensão ar-
terial e hipotiroidismo, que iniciou terapêutica em maio 2016, por 
mau controlo glicémico, com exenatido de libertação prolongada 
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(Bydureon® 2mg/semana). Em março 2017 apresentou quadro de 
início súbito de urticária generalizada, aperto orofaríngeo, disfonia, 
edema da úvula e vómitos. Sintomas surgiram 10 minutos após 
administração subcutânea de Bydureon®, sem toma concomitan-
te de outros fármacos, ingestão de alimentos ou contexto infecio-
so conhecido. Recorreu a Serviço de Urgência, tendo sido admi-
nistrada terapêutica endovenosa (corticóides e anti -histamínicos) 
com melhoria rápida. Teve alta após 12 horas de vigilância, assin-
tomática, com indicação para evicção do fármaco e referenciada 
a consulta de imunoalergologia. Em junho 2017 realizou testes 
cutâneos com exenatido (2mg/0,65mL): testes cutâneos por pica-
da (TCP) – negativos; testes intradérmicos (TID) – positivos para 
a diluição de 1/100, com manifestação de prurido palmar no mem-
bro superior homolateral. TID com exenatido foram realizados 
em 5 controlos saudáveis sem exposição prévia ao fármaco, sendo 
negativos em todos. Não foi realizada prova de provocação por 
reação anafilática prévia. Ficou com indicação para evicção de exe-
natido, estando atualmente, por decisão de endocrinologista, com 
glicemias estáveis com ajuste da dose de insulinoterapia e antidia-
béticos orais.
Conclusão: Apesar de os agonistas dos recetores GLP -1 já serem 
utilizados há alguns anos, reações de hipersensibilidade reportadas 
têm sido muito raras. De acordo com uma revisão da literatura, 
os autores descrevem o 3.º caso clínico de reação de hipersensi-
bilidade a exenatido (2.º caso de anafilaxia), com investigação diag-
nóstica sugestiva de um mecanismo IgE -mediado. É importante ter 
em consideração a possibilidade e gravidade destas reações, aten-
dendo ao uso crescente destes fármacos e a auto -administração 
no domicílio pelos doentes.

PO 54 – Anafilaxia seletiva ao Etoricoxib – Caso clínico
M Couto1, R López -Salgueiro2, A Gaspar3

1  Unidade de Imunoalergologia, Hospital & Instituto CUF Porto; 
CINTESIS, Porto, PORTUGAL

2  Departamento de Alergia e Laboratório de Alergia, Hospital 
Universitário e Politécnico La Fé, Valência, SPAIN

3  Centro de Imunoalergologia, Hospital CUF Descobertas, 
Lisboa, PORTUGAL

Introdução: Os anti ‑inflamatórios não ‑esteróides (AINEs) são 
uma das principais causas de reações de hipersensibilidade (RH) 
imediatas a fármacos. A utilização de inibidores seletivos da 
ciclooxigenase -2 (COX -2) como alternativa aos restantes AINEs 
foi reconhecida como segura em doentes com reações cutâneas, 
e em meta -análise recente também na doença respiratória exa-
cerbada por AINEs. Em especial o etoricoxib é considerado geral-
mente seguro.
Objectivo: Apresentar um caso ‑clínico de anafilaxia seletiva ao 
etoricoxib (comprovada por teste de ativação de basófilos e pro-
va de provocação oral diagnóstica) com tolerância aos restantes 
AINEs, e discutir as suas implicações clínicas.
Caso -clínico: Mulher de 49 anos, referenciada à consulta de Imu-
noalergologia após ter recorrido ao serviço de urgência duas vezes 
por episódios de anafilaxia. Os sintomas incluíam dor epigástrica 

súbita, prurido palmo -plantar, dispneia e urticária generalizada. O 
segundo episódio ocorreu poucos minutos após toma de 90mg de 
etoricoxib; não recordava fatores precipitantes para o primeiro 
episódio, embora referisse tomar frequentemente etoricoxib. Re-
feria tolerância prévia para etoricoxib, paracetamol, diclofenac e 
ibuprofeno. Antecedentes apenas de rinite alérgica intermitente. 
Foi realizada prova de provocação oral diagnóstica e cerca de 1 
hora após toma da dose cumulativa de 120mg de etoricoxib iniciou 
prurido palmo -plantar, prurido orofaríngeo, edema labial e disp-
neia, que reverteram após adrenalina 0,5mg intramuscular, anti-
‑histamínico e corticóide orais. Posteriormente, para confirmação 
de tolerância para outros AINEs, foi realizada prova de provocação 
oral com ácido acetilsalicílico em dose cumulativa de 500mg que 
foi negativa.
Resultados: Para melhor caracterização da situação clínica, dada 
a sua raridade, foi solicitado à doente, e consentida, a realização 
de exames adicionais. Os testes cutâneos por picada foram nega-
tivos; os níveis de triptase basais eram normais. Foi realizado tes-
te de ativação de basófilos, que foi positivo com uma percentagem 
de basófilos activados após estimulação com etoricoxib >5% e 
índice de estimulação >2.
Discussão: Apesar de o etoricoxib ser uma alternativa geralmen-
te segura em doentes com RH a AINEs, não pode ser garantida à 
priori a sua tolerância, sendo mandatória a realização de prova de 
provocação oral em ambiente hospitalar. Pela sua raridade, uma 
RH ao etoricoxib pode passar despercebida, motivo pelo qual se 
torna relevante a sua divulgação.

PO 55 – Hipersensibilidade a cefalosporinas – Caso clínico
S Farinha1, E Tomaz1, F Inácio1

1  Serviço de Imunoalergologia. Centro Hospitalar de Setúbal, 
EPE, Setúbal, PORTUGAL

Introdução: As cefalosporinas estão entre os antibióticos mais 
utilizados no tratamento de infecções bacterianas e o seu uso está 
a aumentar significativamente. A prevalência estimada de hiper-
sensibilidade às cefalosporinas é de 1% a 3% na população geral, 
podendo estar em causa reações de hipersensibilidade imediata 
ou não -imediata. A alergia à cefalosporina pode ocorrer a uma 
cefalosporina específica, a um grupo de cefalosporinas, ou como 
uma reação cruzada a outros antibióticos B -lactâmicos. A maioria 
das reações cruzadas entre cefalosporinas ou entre estas e as 
penicilinas têm sido atribuídas à similaridade das cadeias laterais 
R1. No entanto outras estruturas moleculares podem levar a rea-
ções cruzadas, que se manifestam com diferentes padrões. Apre-
sentamos o caso clínico de um doente com alergia à cefoxitina e 
um padrão menos habitual de reações cruzadas.
Caso Clínico: Paciente do sexo masculino, 64 anos de idade, 
caucasiano, referenciado à consulta de Imunoalergologia por epi-
sódio de anafilaxia associado a administração de cefoxitima. Rea-
lizou testes cutâneos prick com cefoxitina. Na concentração de 
2mg/mL verificou ‑se a formação de uma pápula com 15 mm de 
diâmetro e uma reacção anafilática de grau I. Os testes cutâneos 
foram também positivos para a cefuroxima e o ceftriaxone. Foram 
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negativos os testes com misturas de alérgénios major e minor da 
penicilina, penicilina, ampicilina, e amoxicilina/clavulanato. Realizou 
doseamento de IgE específicas para Amoxiciloil (0,07 kUA/l), Am-
piciloil (0,06 kUA/l), Peniciloil (0,00 kUA/l) e Cefaclor (0,02 kUA/l). 
O Teste de Ativação de Basófilos (TAB) para a cefuroxima foi 
positivo. Foi decidido realizar prova de provocação oral com amo-
xicilina/ácido clavulânico, tendo esta sido negativa para reação 
imediata e não -imediata.
Conclusão: O caso relatado ilustra um quadro de hipersensibili-
dade às cefalosporinas, evidenciando -se reação cruzada entre este 
grupo de antibióticos e não se observando reação cruzada com as 
aminopenicilinas. Neste caso o anel betalactâmico não pode ter 
sido responsável pela reacção cruzada e, por outro lado, a seme-
lhança entre cadeias laterais verifica ‑se a nível das cadeias em po-
sição R2 da cefoxitina e da cefuroxima. Este é um padrão pouco 
comum de sensibilização cruzada entre antibióticos betalactâmicos.

PO 56 – Relato de um caso de Síndrome de Kounis  
– Importância de saber reconhecer
C Coutinho1, M Neto1, J Rodrigues2, M Pereira Barbosa1

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

2  Serviço de Medicina 3A, Hospital Pulido Valente, Centro 
Hospitalar Lisboa Norte, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: O Síndrome de Kounis (SK) caracteriza -se pela ocor-
rência de um síndrome coronário agudo (SCA) no contexto de 
uma reacção alérgica concomitante. É uma entidade rara, pouco 
conhecida e frequentemente subdiagnosticada, levando por vezes 
a tratamento desadequado. Resulta do vasospasmo coronário ou 
da ruptura de placa de ateroma, induzido pela histamina e por 
outros mediadores inflamatórios libertados pelos mastócitos, no 
decorrer de uma reacção alérgica. A coronariografia pode docu-
mentar a ausência de doença arterial coronária (tipo I), a presen-
ça de doença coronária pré -existente (tipo II) ou a trombose de 
stent (tipo III). É causado por numerosos agentes como fármacos 
ou exposição ambiental (alimentos, picadas de insecto). Há que 
proceder ao tratamento da reacção alérgica e reestabelecer a 
revascularização miocárdica. Podem ser utilizados anti -histamínicos 
bem como corticóides (apesar do seu efeito no atraso da cicatri-
zação miocárdica). No caso de anafilaxia, há que ter em conta que 
a adrenalina pode agravar a isquémia miocárdica e induzir arritmias.
Caso Clínico: Homem de 44 anos, sem antecedentes de risco 
cardiovasculares, com suspeita de alergia ao Metamizol. Após tes-
te cutâneo por picada e intra -dérmico negativo, realizou -se prova 
de provocação oral. Cerca de 10 minutos após primeira toma de 
Metamizol (115mg), o doente refere quadro de dor pré -cordial 
intensa e prurido generalizado, principalmente palmar e plantar. 
Laboratorialmente, apresentava troponina negativa e IgE aumen-
tada (131U/mL). O electrocardiograma (ECG) mostrava bloqueio 
de ramo esquerdo de novo e supra desnivelamento ST. O ecocar-
diograma revelou hipocinésia apical da parede inferior e septal-
‑inferior. A coronariografia demonstrou presença de placa excên-
trica na artéria descendente anterior, condicionando lesão inferior 

a 30%, pelo que se admitiu o diagnóstico de SK tipo II, como 
consequência duma alergia ao Metamizol. Iniciou tratamento com 
nitratos, amlodipina, clemastina e prednisolona. As alterações no 
ECG reverteram ao fim de 48 horas e o ecocardiograma, ao fim 
de um mês, normalizou.
Conclusão: O SK é uma emergência médica que se não for re-
conhecido a tempo, pode tornar -se uma situação ameaçadora de 
vida. Não existe consenso para o seu tratamento, e as recomen-
dações existentes baseiam -se em casos descritos na literatura. O 
seu diagnóstico deve ser tido em conta perante um doente sem 
antecedentes cardiovasculares que desenvolva um SCA associado 
a uma reação alérgica.

PO 57 – Síndrome de hipersensibilidade a múltiplos 
fármacos, incluindo antihistamínicos e corticosteróides, 
em doente com diagnóstico de asma e urticária crónica
J Barradas Lopes1, S Cadinha1, D Malheiro1, L Brosseron1, JP 
Moreira da Silva1

1  Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho, Vila Nova de 
Gaia, PORTUGAL

Introdução: O síndrome de hipersensibilidade a múltiplos fárma-
cos (SHMF) caracteriza -se por alergia a dois ou mais grupos de 
fármacos diferentes, sendo os mais frequentemente implicados os 
antibióticos e anti ‑inflamatórios não esteróides (AINEs). As rea-
ções de hipersensibilidade (RH) a antihistamínicos (AH) e corti-
costeróides (CCT) não são frequentes, o que torna a suspeição 
clínica menos provável e o tratamento das doenças alérgicas mais 
complexo.
Caso clínico: Doente de 23 anos, sexo feminino, com asma per-
sistente moderada e urticária crónica e episódios repetidos de 
angioedema e exacerbação de urticária horas após administração 
de diversos AH (Desloratadina, Loratadina, Cetirizina), CCT (Hi-
drocortisona, Metilprednisolona, Deflazacort) e AINEs (Parace-
tamol, Ibuprofeno, Flurbiprofeno). Os testes epicutâneos (TE) com 
bateria de excipientes (Bial Aristegui®) e a prova de provocação 
oral (PPO) com placebo foram negativos. Os testes cutâneos por 
picada (TCP) e intradérmicos (ID) com Hidroxizina e CCT sisté-
micos disponíveis foram positivos para Hidroxizina (ID 5mg/mL); 
os TE com CCT foram negativos. As PPO com Desloratadina e 
Dimetindeno foram positivas, com aparecimento de angioedema 
facial e urticária generalizada, cerca de 5 horas após terminar 
prova. O teste de transformação linfocitária (TTL) foi positivo para 
Desloratadina, Ebastina e Clemastina, duvidoso para Hidroxizina, 
e negativo para os CCT sistémicos disponíveis. A PPO com De-
xametasona foi negativa, no entanto, quando este fármaco foi 
administrado em contexto de internamento houve reação repro-
dutível. A PPO com Montelucaste foi positiva, pelo que iniciou 
Omalizumab 300mg para controlo de angioedema e urticária cró-
nica. A dose foi reduzida para metade após a doente referir que 
estava grávida. Desde a introdução desta terapêutica, houve me-
lhoria e posterior resolução de queixas cutâneas, sem registo de 
intercorrências durante a gravidez. Após início de Omalizumab foi 
efetuada PPO com Nimesulide e Prednisolona que foram negativas.
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Conclusão: O SHMF é raro, ainda mais quando os fármacos sus-
peitos são AH e CCT. A RH a AH foi confirmada, no entanto, o 
estudo alergológico permanece incompleto, tendo sido adiado 
devido a gravidez e amamentação. Este caso mostra ‑se desafiante 
não só em termos diagnósticos como também terapêuticos, 
salientando -se que o Omalizumab foi iniciado como terapêutica 
off label e mantido durante a gravidez, baseado na permissa de que 
o risco seria inferior ao benefício.

PO 58 – Imunodeficiências primárias. Apresentação de 
um caso clínico.
V L Teixeira1,2, J Torres Costa1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar São João, 
Porto, PORTUGAL

2  Internato Geral do Ano Comum, Porto, PORTUGAL

Objectivo: As imunodeficiências primárias são um grupo diver-
sificado de doenças do sistema imunológico. Neste artigo apre-
sentamos um caso clínico e aproveitamos a sua discussão para 
efetuar uma revisão da literatura.
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 34 anos, orientado 
para a consulta de Imunoalergologia por agudização do eczema 
crónico. Como antecedentes pessoais apresentava trombocito-
penia congénita, infeções respiratórias recorrentes e otite média 
crónica. Na TC torácica observaram -se bronquiectasias. A imu-
nofenotipagem indicou alterações primárias nos linfócitos B e o 
doseamento das imunoglobulinas demonstrou uma diminuição 
marcada das IgG total (102 mg/dL) e específicas (IgG1: 85,2 mg/dL; 
IgG2: 11,5 mg/dL; IgG3: 3,8 mg/dL; IgG4: 0,4 mg/dL), IgA <8 mg/
dL e IgM <5 mg/dL.
Resultados: A imunodeficiência comum variável é caracterizada 
pela alteração da resposta na imunidade humoral e celular, que 
clinicamente se traduz por um aumento na incidência de infeções 
e fenómenos autoimunes, bem como um maior risco de doença 
neoplásica. As síndromes de Wiskott -Aldrich e de Wiskott-
-Aldrich 2 caracterizam -se pela presença de trombocitopenia 
grave (< 70 000 plaquetas/mm³), eczema, risco aumentado de 
reações autoimunes e de infeções (cutâneas, pulmonares ou opor-
tunistas por Pneumocystis jirovecii, VIH, citomegalovírus, vírus 
Epstein ‑Barr, entre outros). Ao contrário da imunodeficiência 
comum variável, que não apresenta distúrbios genéticos típicos e 
de inequívoco valor diagnóstico, a síndrome de Wiskott -Aldrich 
apresenta alterações ligadas ao cromossoma X (gene WAS) com 
consequente desregulação da homeostasia linfocítica. O doente 
descrito cumpre critérios de diagnóstico da síndrome de Wiskott-
-Aldrich, contudo, é na linha paterna da história familiar que en-
contramos antecedentes de trombocitopenia, eczema e maior 
suscetibilidade a infeções.
Conclusões: No caso apresentado, a trombocitopenia, o dese-
quilíbrio linfocítico, as alterações cutâneas, as infeções recorrentes 
e as complicações autoimunes poderão apontar para o diagnósti-
co de síndrome de Wiskott -Aldrich. No entanto, sendo esta uma 
doença ligada ao X, a história familiar paterna e o tamanho normal 
das plaquetas poderão estar associadas à síndrome de Wiskott-

-Aldrich 2, autossómica recessiva, em que a alteração do gene 
WIPF1 pode induzir uma desregulação da proteína codificada pelo 
gene WAS e, por essa via, exibir uma apresentação clínica em tudo 
semelhante à síndrome de Wiskott -Aldrich “clássica”.

PO 59 – Anafilaxia ao azul patente: Caso clínico
M Pires Alves1, J Azevedo1, C Ribeiro1, E Faria1, P Matos2, A 
Todo Bom1

1  Serviço de Imunoalergologia do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, Coimbra, PORTUGAL

2  Serviço de Pneumologia do Instituto Português de Oncologia 
de Coimbra, Coimbra, PORTUGAL

Introdução: O azul patente é um corante azul sintético, ampla-
mente utilizado na biópsia do gânglio sentinela (GS) no cancro da 
mama, melanoma maligno e outras doenças malignas. O seu uso 
crescente conduziu ao aumento da ocorrência de reações alérgi-
cas, com características sugestivas de hipersensibilidade mediada 
pela IgE.
Caso clínico: Mulher, 54 anos, com carcinoma ductal in situ da 
mama esquerda, proposta para pesquisa de GS e mastectomia, 
seguida de reconstrução. Após indução anestésica e 5 minutos 
após administração subcutânea de 1 ml de azul patente apresentou 
dessaturação, taquicardia, hipotensão, erupção cutânea azulada e 
edema cervical. Os fármacos administrados até ao momento da 
reação foram: cefazolina, midazolam, fentanil, propofol, rocurónio 
e azul patente. A intervenção cirúrgica não se realizou e a doente 
teve necessidade de internamento em Cuidados Intensivos para 
tratamento, tendo como complicação adicional um pneumotórax. 
Não foi feito doseamento da triptase. Antecedentes pessoais de 
rinite, intolerância à lactose e fotossensibilidade à ofloxacina, e já 
tinha sido submetida previamente a 2 cirurgias sem intercorrências. 
Sem contacto médico prévio com azul patente. Foi referenciada à 
Consulta de Alergia a Fármacos para estudo. As hipóteses de 
alergia ao látex, relaxante neuromuscular, cefazolina, propofol e 
fentanil foram excluídas pelos testes cutâneos prick (TCP) e in-
tradérmicos (TID) negativos. Também foi testada clorhexidina que 
foi negativa nos TCP e TID. Foram testados o azul patente (posi-
tivo no prick) e, em alternativa, o azul de metileno (positivo ape-
nas no TID), confirmando um mecanismo mediado pela IgE em 
ambos os corantes. A doente foi reoperada sem a utilização de 
corantes azuis e com todos os restantes fármacos usados na pri-
meira cirurgia, sem intercorrências. Para o GS fez linfocintigrafia 
com nanocolóides de albumina -99mTc.
Conclusões: Apesar de rara, a anafilaxia ao azul patente pode 
ser bastante grave. Numa anafilaxia peri ‑operatória é essencial 
a investigação do agente responsável e a obtenção de alternati-
vas terapêuticas. Os testes cutâneos com azul patente foram 
úteis para confirmar o diagnóstico de alergia a este corante, bem 
como o momento da reação e as suas características clínicas. 
Os testes com azul de metileno como alternativa terapêutica 
também foram importantes por identificarem provável reativi-
dade cruzada entre ambos que impossibilitou a sua utilização na 
nova cirurgia.
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SESSÃO DE POSTERS VI
ALERGIA CUTÂNEA

Dia: 8 de Outubro
Horas: 08:30 – 10:00
Sala: 3

Moderadoras: Natacha Santos, Susana Carvalho

PO 60 – Urticária ao frio: Experiência de um serviço
I Rosmaninho1, J Barradas Lopes1, M Vieira1, A Moreira1,  
A Guilherme1, J Ferreira1, I Lopes1, JP Moreira da Silva1

1  Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE, Vila 
Nova de Gaia, PORTUGAL

Introdução: A urticária ao frio (UF) é um tipo de urticaria cró-
nica, indutível, potencialmente grave, com impacto na qualidade 
de vida dos doentes.
Objetivo: Avaliar e caracterizar um grupo de doentes com diag-
nóstico de urticária ao frio.
Metodologia: Estudo retrospectivo de doentes seguidos em con-
sulta de Patologia Cutânea do CHVNG/E, de 2009 a 2016, com 
diagnóstico de UF. Avaliaram ‑se dados demográficos, clínicos e 
diagnósticos. O diagnóstico foi estabelecido com base na história 
clínica (HC), teste cubo do gelo (TCG) e/ou Temp Test®. Foi 
avaliada a resposta à terapêutica com base na clínica, TCG e apli-
cação de questionários (Teste de controlo da urticária (TCU) e 
Dermatology Life Quality Index (DLQI)).
Resultados: Foram incluídos 26 doentes, 69% do sexo feminino, 
mediana de idades 41 anos (5;77), mediana de idades do início de 
sintomas 36 anos (4;42), média de duração da doença de 3.7 anos, 
31% atópicos. Os fatores desencadeantes incluiram contacto com 
água e ar frio em 96% (n=25), imersão em água fria em 65% (n=17), 
contacto com superficies frias em 42% (n=11) e ingestão de co-
mida e/ou bebidas frias em 19% (n=5) dos doentes. A gravidade 
da reação foi classificada em: tipo I, urticária/angioedema locali-
zado, presente em 66% (n=17); tipo II, urticária/angioedema ge-
neralizado sem hipotensão em 19% (n=5); e tipo III, reacção 
sistémica grave, em 15% (n=4) dos doentes. O TCG foi realizado 
em todos os doentes e concordante com o Temp Test®. As 
formas adquiridas idiopáticas estiveram presentes em 65% dos 
doentes (n=17), as atípicas em 27% (n=7). As formas secundárias 
incluíram 1 doente com crioglobulinémia primária e outro com 
infecção pelo VIH. A urticária ao frio adquirida atípica associou-
-se a um aparecimento dos sintomas mais precoces (p = 0.006). 
A mediana do seguimento foi de 7 meses (1;7). Medidas de evic-
ção e o tratamento com antihistaminicos (AH) foram instituídos 
em todos os doentes, como terapêutica de alívio em 23% (n=6), 
1 vez/dia em 54% (n=14), 2 vezes/dia em 19% (n=5) e 4 vezes/dia 
num doente. Setenta e três melhoraram, 8% resolveram e os 
restantes mantiveram queixas (avaliado pela HC, TCG, TCU e 
DLQI).
Conclusão: Na urticária ao frio, as reações tipo I e as formas 
adquiridas idiopáticas são as mais comuns e o contacto com a 

água e ar frio são os principais fatores desencadeantes. A maio-
ria dos doentes alcaçaram controlo da doença cumprindo me-
didas de evicção e terapêutica com AH, com melhoria na quali-
dade de vida.

PO 61 – Apresentação clínica e abordagem do 
angioedema no serviço de urgência – Estudo 
retrospectivo de quatro anos
M J Vasconcelos1, L Carneiro -Leão1, D Silva1,2

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de São João, 
Porto, PORTUGAL

2  Imunologia Básica e Clínica, Departamento de Patologia, 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Porto, 
PORTUGAL

O angioedema é uma condição aguda que se associa a recursos 
frequentes ao serviço de urgência. Como tal, a sua correta aborda-
gem é essencial. Contudo, continuam a escassear fatores preditores 
de diagnóstico, abordagem e prognóstico no angioedema.
Neste estudo, pretendeu -se avaliar a apresentação clínica, abordagem 
e classificação de todos os doentes que recorreram ao serviço de 
urgência de um centro hospitalar universitário por angioedema nos 
últimos quatro anos e, comparar as principais diferenças entre o 
angioedema mediado por histamina (AMH) e o angioedema não-
-mediado por histamina (AnMH).
Todos os episódios do serviço de urgência do Centro Hospitalar 
de São João ocorridos entre Janeiro de 2012 e Junho de 2016 
classificados como edema angioneurótico (ICD ‑9 995.1), edema 
de laringe (ICD -9 478.6) ou edema da conjuntiva (ICD -9 372.73) 
foram revistos.
Dos 355 episódios de urgência avaliados, 309 apresentavam uma 
história clínica compatível com angioedema. Após a avaliação dos 
dados demográficos e clínicos, foram classificados, segundo guide-
lines internacionais (Cicardi et al, 2014), em histaminérgicos idio-
páticos (22%), não histaminérgicos idiopáticos (13%), alérgicos 
(16%), induzidos pelo inibidor da enzima conversora da angioten-
sina (23%), hereditários por défice do inibidor de C1 (8%) e não 
classificáveis (17%). Posteriormente, para comparação foram agru-
pados em AMH e AnMH.
A mediana de idade foi de 49 anos, 59% eram do sexo feminino 
sendo que a maioria dos doentes (55%) foi triada como muito 
urgente segundo o sistema de triagem de Manchester. Os doentes 
com AMH foram mais frequentemente do sexo feminino (p=0,032), 
mais jovens (p=0,002) e apresentavam uma maior prevalência de 
rinossinusite (p 0,004). Os doentes com AnMH foram mais vezes 
avaliados pelas especialidades de otorrinolaringologia (p 0,011) e 
imunoalergologia (p 0,020). A sintomatologia foi semelhante nos 
dois grupos diferindo apenas a localização do angioedema, com a 
língua a ser mais afectada no AMH e o pescoço e região faringo-
laríngea no AnMH..
A apresentação clínica, idade, localização do angioedema e co-
-morbilidades diferem entre o AMH e o AnMH. Estes indicadores 
clínicos podem ser úteis no diagnóstico e orientação do plano 
terapêutico destes doentes em contexto de urgência.
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PO 62 – Eczema atópico grave sob corticoterapia 
sistémica prolongada – Vantagens do Omalizumab
C Santa1, P Barreira1, I Lopes1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar Vila Nova de 
Gaia/Espinho, Vila Nova de Gaia, PORTUGAL

Introdução: O eczema atópico (EA) é uma doença cutânea infla-
matória crónica pruriginosa que evolui por crises e remissões. O 
tratamento convencional nos casos moderados a graves poderá 
ser insuficiente, havendo necessidade de corticoterapia oral (CO). 
O seu difícil controlo tem impacto significativo na qualidade de 
vida (QoL) dos doentes e familiares. O Omalizumab, anticorpo 
monoclonal humanizado recombinante anti -IgE, off -label no EA 
grave não controlado, poderá ser benéfico permitindo a suspensão 
da CO.
Caso clínico: Adolescente, 16 anos, género masculino, com EA 
e asma alérgica desde os 2 anos. Asma não controlada com corti-
cóides inalados, antagonista dos recetores dos leucotrienos e ci-
clos de CO. Desde os 11 anos, EA de difícil controlo com corti-
cóides tópicos, tendo iniciado CO (Metilprednisolona 16mg id), 
que fez durante 2 anos, com múltiplos efeitos laterais (EL), como 
obesidade (IMC=45,7Kg/m2), aspeto cushingóide, acantose nigri-
cans, hirsutismo, ginecomastia e estrias abdominais. Aumento das 
transaminases, insulinorresistência, défice de vitamina D, sem 
outras alterações analíticas e esteatohepatite. Repercussão signi-
ficativa na imagem corporal, auto ‑estima, isolamento social e ab-
sentismo escolar. Referenciado à consulta de Imunoalergologia aos 

13 anos, realizou otimização da terapêutica e redução progressiva 
da CO, com agravamento do EA com necessidade de ciclos de CO, 
inibidores tópicos da calcineurina e antibioterapia por impetigina-
ção. Manteve ainda exacerbações da asma, apesar de doses máxi-
mas terapêutica inalada. Referenciado às consultas de Dermato-
logia (realizou fototerapia com alguma melhoria), Oftalmologia, 
Endocrinologia, Cardiologia. Dada a gravidade e difícil controlo 
das patologias, nomeadamente do EA (SCORAD 67,7), insucesso 
de várias terapêuticas, como CO prolongada com EL, e repercus-
são significativa na QoL, foi proposto Omalizumab 600mg SC 
quinzenal (IgE total=1713 KUI/L, Peso=132Kg). Atualmente, Oma-
lizumab há 26 meses, sem necessidade de novo ciclo de CO, me-
lhoria de alguns dos EL: IMC 40,6Kg/m2, transaminases normais, 
sem insulinorresistência. Melhoria do EA (SCORAD 11) e da asma, 
com redução das exacerbações, da necessidade de medicação de 
alívio, e melhoria da QoL.
Conclusões: O Omalizumab foi eficaz num adolescente com EA 
e asma alérgica graves, com melhoria destas patologias e suspensão 
da CO prolongada e melhoria de EL. Sendo bem tolerado e segu-
ro, apesar de off -label, foi decisivo no EA grave refratário melho-
rando a QoL.

PO 63 – Urticária crónica: Até onde investigar?
M Pires Alves1, I Alen1, J Azevedo1, C Ribeiro1, A Todo Bom1

1  Serviço de Imunoalergologia do Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra, Coimbra, PORTUGAL

Introdução: A urticária crónica pode constituir a manifestação 
inaugural de doenças sistémicas, nomeadamente autoimunes (AI).
Caso clínico: Doente do sexo feminino, 50 anos, iniciou lesões 
cutâneas diárias compatíveis com urticária aos 22 anos, com me-
lhoria após 2 anos de evolução. Depois, referia crises intermiten-
tes e ligeiras, com toma pontual de anti -histamínico até que, aos 
46 anos, reiniciou sintomas, por vezes acompanhados de angioe-
dema da face e foi referenciada à nossa Consulta. Como fatores 
de agravamento referia o dermografismo, a pressão retardada e a 
ansiedade. Antecedentes pessoais de atopia: rinite e dermatite de 
contato ao níquel. Outros antecedentes: tiroidite AI com hipoti-
roidismo medicada com levotiroxina; HTA e hipercolesterolémia. 
Na 1.ª consulta já possuía exames complementares de diagnóstico 
sem alterações: hemograma, endoscopia digestiva alta, mamogra-
fia e ecografia mamária. Ecografia abdominal: infiltração esteató-
sica hepática difusa. O estudo analítico complementar não revelou 
alterações: VS, complemento, TASO, beta 2 -microglobulina, imu-
noeletroforese sérica, serologias víricas e marcadores de hepatite 
e HIV, FR e marcadores tumorais negativos. Salientava -se apenas 
elevação mantida da TGP (139 U/L), TGO (122 U/L) e GGT (244 
U/L). Devido à persistência dos sintomas realizou estudo da au-
toimunidade que revelou positividade para anticorpos antinuclea-
res com padrão granular fino denso (1:640), anticorpos anti‑
-centrómero (1:1280) e anticorpos anti -ds -DNA (4,64 IU/ml), além 
dos anticorpos anti -peroxidase (1737 UI/ml) e elevação da TSH 
(11 uUI/ml) com T4 normal. Os testes cutâneos por picada a ali-
mentos e aeroalergénios foram negativos. Manteve sintomas gra-



224
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

XXXVIII REUNIÃO ANUAL DA SPAIC / RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES ORAIS E DOS POSTERS

ves e refratários à toma de anti -histamínico 4id e montelucaste, 
com necessidade de corticoterapia sistémica nas exacerbações. 
Dadas as alterações analíticas encontradas foi referenciada à Con-
sulta de Doenças AI Sistémicas, onde após biópsia hepática foi 
feito o diagnóstico de hepatite crónica com síndrome de sobre-
posição por eventual cirrose biliar primária. Iniciou tratamento 
com ácido ursodesoxicólico e prednisolona em redução gradual, 
com controlo dos sintomas cutâneos.
Conclusões: O não controlo clínico da doença levou a uma in-
vestigação diagnóstica mais abrangente que permitiu a deteção de 
hepatite crónica com cirrose biliar primária, além da tiroidite AI 
já conhecida. O tratamento das doenças subjacentes conduziu à 
melhoria sintomática.

PO 64 – Urticária crónica e angioedema no adulto: 
Semelhanças e diferenças
J Gouveia1, E Gomes1

1 Centro Hospitalar do Porto, Porto, PORTUGAL

Objetivo do trabalho: caraterização de doentes diagnosticados 
com UC – Urticária Crónica (Grupo I) e com AE – Angioedema 
(Grupo II).
Metodologia: estudo retrospetivo de uma amostra de doentes 
da consulta de Imunoalergologia do Centro Hospitalar do Porto 
com UC e AE.
Resultados: foram incluídos 69 doentes. Grupo I: 53 (76.8%) 
doentes (22 (41.5%) com AE associado); 37 (69.8%) mulheres; 
idade média: 42.9 anos (±14.1 anos; 18 -73 anos); idade média de 
início de sintomas: 37.3 anos (±13.9 anos; 15 -70 anos); tempo de 
evolução médio da doença: 60.4 meses (±78.9 meses; 5 -516 me-
ses); diagnóstico: 33 (62.3%) – UC Espontânea, 2 (3.8%) – UC 
Física ao frio, 4 (7.5%) – UC Colinérgica, 12 (22.6%) – UC asso-
ciada a doenças Auto -imunes, 1 (1.9%) – UC associada a doenças 
sistémicas e 1 (1.9%) associado com a toma de ACO; 14 doentes 
(26.4%) apresentaram resolução da doença. Grupo II: 16 (23.2%) 
doentes com AE; 9 (56.3%) mulheres; idade média: 56.8 anos 
(±17.7 anos; 28 -81 anos); idade média de início de sintomas: 50.3 
anos (±20.4 anos; 19 -77 anos); tempo de evolução médio da 
doença: 51.5 meses (±60.3 meses; 3 -228 meses); diagnóstico: 7 
(43.8%) – AE Adquirido Idiopático, 8 (50%) – AE associado aos 
IECAs e 1 (6.3%) – AE Hereditário; 11 doentes (68.8%) apre-
sentaram resolução da doença, dos quais 8 (72.7%) após sus-
pender o tratamento com IECAs. Os grupos não apresentam 
diferenças significativas relativamente ao género (p=0.313) nem 
relativamente ao tempo de evolução da doença (p=0.396) no 
entanto a idade média no início dos sintomas é significativamen-
te superior no Grupo II (p=0.028) que apresenta também uma 
percentagem significativamente superior de resolução da doen-
ça (p=0.002).
Conclusões: de acordo com a literatura na UC as mulheres são 
afetadas com mais frequência e até 50% dos pacientes sofrem de 
angioedema associado. Os sintomas começam habitualmente entre 
a 3.ª a 5.ª década de vida e a remissão ocorre em 30 a 50 por 
cento dos pacientes no primeiro ano, sendo a duração média da 

doença de 2 a 5 anos. Assim, os nossos dados estão de acordo 
com o referido na literatura. Em relação ao AE as mulheres também 
são mais afetadas e os sintomas começam entre a 4.ª e a 5.ª déca-
da de vida. A identificação de um potencial fator causal tratável 
em 50% dos doentes neste grupo (AE associado aos IECAs) levou 
a uma taxa de resolução mais elevada.

PO 65 – Dermatite de contacto a cosméticos – 
Relevância de uma bateria de cosméticos
C Cruz1, B Kong Cardoso1, R Reis1, E Tomaz1, F Inácio1

1  Serviço de Imunoalergologia, Hospital de São Bernardo, 
Setúbal, PORTUGAL

Objetivos: Os cosméticos são uma causa frequente de dermati-
te de contacto alérgica (DCA). Os testes epicutâneos (TE) com a 
bateria standard europeia (BSE) e com baterias de cosméticos não 
padronizadas são usados para identificar o componente cosmético 
implicado. O objetivo deste estudo foi avaliar a frequência de sen-
sibilização para componentes de cosméticos em doentes com 
suspeita de DCA, assim como determinar a utilidade da bateria 
de cosméticos utilizada no diagnóstico.
Métodos: Estudo retrospetivo, incluindo doentes com suspeita 
e/ou diagnóstico de alergia de contacto a cosméticos ao longo de 
um período de 3 anos. Foram colhidos dados relativos à localização 
das lesões de eczema, positividades dos testes e relevância clínica, 
bem como causa provável e diagnóstico final.
Resultados: Foram incluídos 138 doentes (83% do sexo feminino), 
com idade média de 47 anos, 11 de idade pediátrica. A face e as 
mãos/dedos foram as áreas mais frequentemente atingidas. Vinte 
e quatro por cento dos doentes tinham sintomas generalizados. 
Todos os doentes fizeram TE com a BSE, sendo que 62 também 
fizeram TE com uma bateria de cosméticos (Bial Aristegui®). 72% 
dos doentes tiveram pelo menos um teste positivo para um com-
ponente cosmético, e 17% apresentaram 2 ou mais sensibilizações. 
61% dos doentes que fizeram TE com a BSE e a bateria de cosmé-
ticos não tiveram qualquer positividade. Apenas 6 doentes tiveram 
um resultado positivo para componentes exclusivos da bateria de 
cosméticos. As sensibilizações mais frequentes foram: lyral (22%), 
mistura de perfumes I e/ou II (14%), parafenilenodiamina (11%) e 
metilisotiazolinona (9%). Oitenta e oito por cento das sensibiliza-
ções tinham uma relevância atual, sendo de causa ocupacional em 
8 doentes.
Conclusões: A DCA foi mais frequentemente associada a perfu-
mes, parafenilenodiamina e metilisotiazolinona, e a relação com 
dermatite de contacto ocupacional foi discreta. A maioria dos 
doentes que fizeram TE com a BSE e a bateria de cosméticos não 
apresentou qualquer positividade, e em apenas 4% dos doentes a 
realização de TE com a bateria de cosméticos forneceu informação 
adicional. Podemos, como tal, assumir que existe pouca vantagem 
na realização de TE com a BSE e uma bateria de cosméticos numa 
só sessão. Assim, sugerimos que se realize, numa primeira sessão, 
apenas TE com a BSE e que só se proceda aos TE com uma bateria 
de cosméticos em caso de resultado negativo em presença de uma 
elevada suspeita clínica.
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PO 66 – Urticária ao frio em idade pediátrica  
– A propósito de 2 casos clínicos
T Moscoso2, N Santos1, S Gomes1

1  Serviço de Pediatria – Hospital Espírito Santo Évora, Évora, 
PORTUGAL

2  Serviço Imunoalergologia – Hospital Espírito Santo Évora, 
Évora, PORTUGAL

Introdução: A urticária ao frio (UF) é um subtipo de urticária 
física, rara em idade pediátrica, com um espectro clínico abrangen-
te. A etiopatogenia não está totalmente esclarecida, sendo a maio-
ria dos casos idiopática. O diagnóstico é essencialmente clínico, 
confirmado pelo teste do cubo de gelo ou imersão em água fria.
Descrição: Cientes da raridade desta patologia em idade pediá-
trica descreve -se dois casos de doentes com espectros de apre-
sentação distintos.
Caso 1: Adolescente de 17 anos, sexo feminino, previamente sau-
dável, sem história familiar de atopia. Desde os 4 anos apresenta-
va múltiplos episódios, reprodutíveis, de exantema maculopapular 
generalizado, pruriginoso, após exposição ao frio. Evitava idas à 
praia, frequentava piscina. As queixas nunca foram valorizadas. 
Recorreu ao Serviço de Urgência Pediátrica por síncope, dispneia 
e vómito após imersão em piscina durante cerca de 15 minutos, 
com resolução espontânea após aquecimento corporal. À obser-
vação apresentava exantema maculopapular confluente, normo-
tensa, sem outras alterações ao exame objetivo. Foi administrada 
adrenalina IM, prednisolona e hidroxizina, com resolução comple-
ta dos sintomas. Referenciada à consulta de Imunoalergologia, 
realizou teste do cubo de gelo com confirmação do diagnóstico. 
O estudo analítico excluiu causa secundária.
Caso 2: Criança de 7 anos, sexo feminino, saudável, com história 
familiar de irmão com eczema atópico. Recorreu à Consulta de Imu-
noalergologia num contexto de exantema máculo -papular prurigino-
so após exposição ao frio e imersão em água fria, com 6 meses de 
evolução. O teste do cubo de gelo foi positivo e o estudo analítico 
excluiu uma causa secundária. Ambos os casos toleravam ingestão de 
alimentos frios. Foi iniciada terapêutica diária com anti -histamínico 
com controlo sintomático em ambas as situações. Foi prescrita adre-
nalina auto ‑injectável para eventual utilização no caso de anafilaxia.
Conclusão: A UF é uma doença rara em idade pediátrica, prova-
velmente subdiagnosticada, que pode ter início precoce. É uma 
situação potencialmente grave e com grande impacto na qualidade 
de vida. Estes casos realçam a importância do reconhecimento da 
UF, de forma a serem instituídas medidas terapêuticas adequadas 
para obtenção de controlo clínico.

PO 67 – Os doentes sabem usar autoinjetores de adrenalina?
L Carneiro Leão1, J Badas1, L Amaral1, A Coimbra1

1  Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de São João, 
Porto, PORTUGAL

Objetivos: Avaliar a capacidade de doentes a quem foi prescrito 
um autoinjetor de adrenalina (AIA) de simularem o uso correto 
desse dispositivo; avaliar o impacto da troca de dispositivo sem 

treino adicional na sua utilização; verificar qual o AIA preferido 
dos doentes.
Métodos: Doentes a quem foi prescrito um AIA foram convidados 
a demonstrar o uso de AIA com um dispositivo simulador. Primei-
ro, foi -lhes pedido que simulassem o uso do AIA prescrito e, de 
seguida, o uso de outros dois AIA (Anapen®, Epipen® ou Emera-
de®, este último não disponível em Portugal). No fim foram ques-
tionados sobre qual o AIA preferido.
Resultados: Foram incluídos 32 doentes adultos, 16 mulheres, 
com uma idade média de 43 anos; 18 (56%) com alergia a veneno 
de himenópteros e 14 (44%) com alergia alimentar. A Epipen® foi 
prescrita em 17 (53%) e a Anapen® em 15 (47%). Seis (19%) não 
tinham adquirido um AIA e 11 (34%) admitiram não o terem sem-
pre consigo. Onze (34%) não foram capazes de demonstrar a uti-
lização correta do seu AIA, 5 deles com a Anapen® e 6 com a 
Epipen®. Nove (60%) dos 15 doentes com prescrição de Anapen® 
não foram capazes de simular o uso correto de uma Epipen®; 11 
(65%) dos 17 com prescrição de Epipen® não conseguiram simular 
a utilização de uma Anapen®. Apenas 2 não foram capazes de 
utilizar adequadamente a Emerade®. Nos doentes que trocaram 
de Epipen® para Anapen®, o erro mais frequente foi a não remo-
ção da proteção da agulha (9 doentes). Nos que passaram de Ana-
pen® para Epipen®, o erro mais frequente foi não massajar o 
local de administração (10 doentes); 6 tentaram remover a ponta 
laranja como se fosse uma tampa. O dispositivo preferido foi Eme-
rade® em 20 doentes e a Epipen® em 12.
Conclusões: Apesar de ensino e treino prévio, mais de um terço 
não foi capaz de demonstrar a utilização correta do AIA prescrito. 
Sem qualquer treino adicional, quase dois terços foi incapaz de 
simular corretamente o AIA alternativo disponível em Portugal. 
O design dos dispositivos parece ser relevante, dado que 94% dos 
doentes foram capazes de usar a Emerade®, que foi também o 
autoinjetor preferido pela maioria. Neste estudo um terço dos 
doentes admitiu não terem sempre consigo o seu AIA. Estes dis-
positivos são o tratamento de primeira linha na anafilaxia para 
serem usados na comunidade em situações de emergência. Deviam 
ser mais “patient friendly”.

PO 68 – O papel do Omalizumab para além da asma 
alérgica grave – A propósito de um caso clínico de 
dermatite atopica refratária
B Ramos1, C Loureiro1

1 Pneumologia A, CHUC -HUC, Coimbra, PORTUGAL

As doenças alérgicas afetam cerca de 1 bilião de pessoas em todo 
o mundo. Reporta -se o caso de uma mulher, 34 anos, enviada à 
consulta por asma brônquica não controlada, diagnosticada aos 3 
anos, assintomática na adolescência mas com várias exacerbações 
desde os 20 anos, com necessidade de recorrer aos cuidados de 
saúde não programados. Dois internamentos na Pneumologia em 
2016 por exacerbações graves, sob terapêutica grau 4 (GINA), 
encaminhada posteriormente para a consulta de asma grave. Tem 
como desencadeantes: pós domésticos, cheiros intensos, pelo de 
cão/gato e alterações de temperatura. Outros antecedentes: rini-
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te alérgica persistente grave, hipertrofia dos cornetos (turbinec-
tomia em 2012) e polipose nasal; dermatite atópica (DA) desde os 
22 anos, com agravamento progressivo, com distribuição exube-
rante por todo o tegumento, incluindo flexuras, com aspetos nu-
mulares e liquenificação, em seguimento por Dermatologia e sob 
fototerapia desde 2016, com discreta melhoria; RGE ligeiro; per-
turbação de ansiedade; infeção por influenza A (2014) e osteopenia 
de L1. Irmão com bronquite crónica e mãe com DPOC.
Desde o internamento medicada com corticoterapia inalada em 
altas doses, broncodilatação de ação longa (LABA/LAMA), anti-
leucotrineos e anti -histamínico. Sem alergias medicamentosas/
alimentares. Ex -fumadora (2012), CT 5UMA. Reside em ambiente 
urbano, casa arejada, sem contacto regular com animais. Exame 
objetivo: marcada obstrução nasal, eczema muito exuberante e 
hipoventilação global à auscultação pulmonar.
ECDT: eosinofilia periférica (2.6%), IgE 5870UI/mL, doseamento 
de A1AT e autoimunidade normal; polissensibilização para gramí-
neas, árvores, ácaros e fâneros; síndrome obstrutivo ligeiro, com 
BD positiva e aumento do volume residual, FeNO 59ppb; TC -tórax 
com micronodulação centrilobular e encarceramento aéreo; TC-
‑SPN com hipertrofia dos cornetos e redução da permeabilidade.
Apesar da adequação dos parâmetros terapêuticos, a doente man-
teve sintomas diários ao longo de 1 ano de seguimento, com graves 
implicações na qualidade de vida, muito prejudicada pela exube-
rante DA. Optou -se por iniciar omalizumab, 600mg quinzenal, com 
diminuição dos sintomas respiratórios e com extraordinária me-
lhoria das lesões cutâneas logo após a 4.ª toma.
O omalizumab está aprovado para a asma alérgica grave, 
pretendendo -se com a exposição deste caso alertar para a sua 
eficácia noutras patologias alérgicas, refratárias a tratamentos 
convencionais, como foi notável nesta doente.

PO 69 – Angioedema hereditário – pancreatite? – Caso 
clínico
T Lourenço1, A Lopes1, MP Barbosa1;2

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

2  Clínica Universitária de Imunoalergologia, Faculdade de 
Medicina da Universidade de Lisboa, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: As crises abdominais ocorrem em 90% dos casos de 
Angioedema Hereditário (AEH), em 21% são a única manifestação, 
dificultando o diagnóstico diferencial entre crise abdominal de AEH 
e abdómen agudo de outra etiologia.
Caso clínico: Mulher de 39 anos, seguida na consulta de Imunoa-
lergologia (IA) desde os 25 anos por AEH tipo II, com terapêutica 
e seguimento muito irregular. Desde há vários anos e com agrava-
mento progressivo, apresentava crises de dor abdominal associa-
das a vómitos, de maior intensidade no período pré -menstrual. 
Avaliação em consulta de Medicina Geral e Familiar com realização 
de colonoscopia, endoscopia digestiva alta e ressonância magné-
tica pélvica, não revelou alterações. Foi reavaliada em consulta de 
IA após 9 anos de ausência tendo reiniciado terapêutica com Sta-
nozolol 2mg/dia com redução progressiva das queixas. Por crise 

de dor abdominal intensa recorreu ao Serviço de Urgência da sua 
área de residência. Inicialmente, foi excluído abdómen agudo ci-
rúrgico. Realizou ecografia abdominal, que mostrou pâncreas glo-
boso, tumefacto com estrutura heterogénea e hipoecogénica, sem 
outras alterações. Analiticamente destacava -se Proteína C Reati-
va (PCR) aumentada -17,3mg/dl, sem alterações nos restantes pa-
râmetros analíticos (hemograma, provas hepáticas incluindo lipase 
e amilase). Foi tratada com várias terapêuticas analgésicas (Para-
cetamol, Butilescopalamina, Metamizol e Tramadol) sem melhoria 
da clínica de dor, ocorrendo apenas melhoria completa da dor 
após a administração de C1 ‑inibidor. A doente repetiu ecografia 
abdominal de controlo 24horas(h), com visualização de pâncreas 
e baço sem anomalias e moderada quantidade de líquido livre no 
espaço de Morrison e na pélvis no fundo de saco de Douglas. 
Analiticamente também se verificou uma normalização da PCR. 
Teve alta 72h depois, totalmente assintomática com o diagnóstico 
de crise abdominal de AEH por incumprimento terapêutico.
Conclusões: As crises abdominais com acometimento pancreá-
tico são raras. A sua fisiopatologia é incerta, mas pensa ‑se ser 
secundária a edema do ducto pancreático ou da ampola de Vater, 
seguida de obstrução do mesmo. O AEH deve ser considerado 
como possível causa de edema pancreático/pancreatite e o C1 
inibidor/Icatibant podem ser uma opção terapêutica de rápida ação. 
Os autores descrevem 1 caso de crise de AEH com edema exclu-
sivamente pancreático em que a terapêutica com C1 inibidor foi 
essencial para o tratamento.

PO 70 – Angioedema com 20 anos de evolução  
– Será alergia?
R A Fernandes1, A Pinho2, I Carrapatoso1, A Todo -Bom1

1  Serviço de Imunoalergologia, CHUC, Coimbra, PORTUGAL
2  Serviço de Dermatologia e Venereologia, CHUC, Coimbra, 

PORTUGAL

Introdução: Angioedema (AE) é o edema doloroso e não pruri-
ginoso da submucosa, tecido celular subcutâneo e da derme pro-
funda devido ao aumento da permeabilidade vascular. A sua etio-
logia pode ser histaminérgica, física, infeciosa, auto -imune, 
medicamentosa e por deficiência de C1 ‑inibidor; embora cerca de 
40% dos casos sejam idiopáticos.
Descrição do caso: Doente do sexo feminino com 73 anos de 
idade com episódios recorrentes de AE da hemiface e pavilhão 
auricular direito com 20 anos de evolução. Todos os episódios 
eram acompanhados de febre, confusão mental e aumento dos 
parâmetros inflamatórios, apresentando queixas de aperto orofa-
ríngeo nos últimos. Inicialmente cerca de 1 episódio por ano, mas 
atualmente com maior frequência. Em todos os episódios recorria 
ao Serviço de Urgência. Negava antecedentes de relevo e medi-
cação habitual. O exame ORL revelou otorreia e estenose do 
canal auditivo externo direito (CAED). Fez TC -CE que evidenciou 
um padrão esclerótico da mastóide direita e alterações teciduais 
que poderiam estar em relação com alterações inflamatórias. A 
não identificação de foco infecioso, conduziu à interpretação do 
quadro como AE histaminérgico e realizou terapêutica com cor-
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ticóide e anti -histaminico endovenosos em todos os episódios, com 
melhoria. No entanto foi sempre medicada com antibiótico. A 
doente foi referenciada para a nossa consulta, negando qualquer 
fator desencadeante conhecido. Ao exame objetivo apenas de des-
tacar eczema descamativo com algumas fissuras do CAED. A in-
vestigação complementar com hemograma com leucograma, com-
plemento, imunoglobulinas séricas, electroforese de proteínas, 
anticorpos tiroideus com função tiroideia e triptase sérica não 
revelou alterações. Admitindo tratar -se de um AE de causa infe-
ciosa, os episódios foram interpretados como celulites recorrentes 
da face com ponto de partida nas fissurações do CAED, iniciando 
profilaxia mensal com Benzilpenicilina intramuscular, não voltando 
a apresentar queixas.
Conclusão: O angioedema é um dos principais motivos de refe-
renciação para a consulta de Imunoalergologia. Uma história clíni-
ca detalhada e um exame objetivo exaustivo são imperativos na 
investigação da sua etiologia. O caso clínico vertente destaca a 
importância de considerar todas as etiologias no diagnóstico dife-
rencial de angioedema particularmente quando confrontados com 
uma apresentação clinica incomum.

PO 71 – Sensibilização a alergénios de contacto em 
idade pediátrica
A Neves1, S Rosa1, J Marques1, P Leiria Pinto1

1 Hospital Dona Estefânia, Lisboa, PORTUGAL

Introdução: A dermatite de contato alérgica (DCA) é uma reac-
ção de hipersensibilidade retardada do tipo IV. Os testes epicutâ-
neos (TE) são considerados o gold standard para o diagnóstico de 
DCA. Existem poucos estudos que avaliam a frequência de alergé-
nios e a sua relevância clínica na DCA em idade pediátrica.
Objetivos: Determinar a frequência e perfil de sensibilização a 

alergénios nos doentes em idade pediátrica referenciados, ao nos-
so Serviço para realização de TE.
Material e Métodos: Análise retrospectiva dos doentes pediátri-
cos que realizaram TE, utilizando a série -padrão do GPDC e pro-
dutos pessoais, de 2009 a 2016. Avaliou -se a frequência de sensibi-
lização e as principais substâncias sensibilizantes. Os alergénios 
foram considerados clinicamente relevantes se existiam no ambien-
te do doente, a dermatite correspondia ao local de contacto com 
os mesmos, observava -se melhoria com a evicção e agravamento 
com a reexposição. Avaliou -se ainda coexistência de doenças alér-
gicas e de atopia (avaliada por testes cutâneos por picada (TCP)).
Resultados: Foram incluídos 21 doentes, dos quais 14 (67%) tive-
ram pelo menos uma sensibilização demonstrada. Em 71% destes 
doentes as sensibilizações foram clinicamente relevantes. 81% eram 
do sexo feminino, idade mediana de 14 anos (mínimo 8; máximo 
18); 16 doentes realizaram TCP e 10 (62%) eram atópicos; 12 (57%) 
tinham rinite/rinoconjuntivite, 7 (33%) tinham asma e 3 (14%) tinham 
eczema atópico. Todos os TE com produtos pessoais (n=5) foram 
negativos. As sensibilizações observadas mais frequentes foram ao 
níquel (Ni) (78,6% n = 11), cloreto de cobalto (28,5% n = 4), mistu-
ra de caínas (21,4% n = 3); mistura de fragrâncias (14,3% n = 2) 
p -fenilenodiamina (14,3% n = 2). Nove doentes (64% dos doentes 
com resultados positivos) tiveram sensibilização a mais que um aler-
génio e em 6 o alergénio implicado foi o Ni. Dos 11 doentes sensi-
bilizados ao Ni, 10 eram do sexo feminino e a dermatite localizava-
-se predominantemente na área periumbilical, mãos e pálpebras. 
Todos os doentes sensibilizados ao cloreto de cobalto eram do sexo 
feminino, 3 estavam sensibilizados também para outros alergénios 
e as pálpebras foram a localização mais comum.
Conclusões: A frequência de sensibilização a alergénios específicos 
é comum em doentes em idade pediátrica referenciados para rea-
lização de TE. A maioria dos doentes observados apresenta sensi-
bilização ao Ni, o que está de acordo com o descrito na literatura.


