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RESUMO 

 

Figo DD. Identificação de novos alérgenos de pólen do cajueiro (Anacardium occidentale L.) 
para auxílio no diagnóstico e futura otimização do tratamento [Dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 
 
A polinose é uma rinite alérgica sazonal que acontece pela sensibilização por pólens. Possui 

periodicidade anual, repetindo-se os sintomas sempre na mesma época do ano. Clinicamente, é 

caracterizada por rinoconjuntivite e/ou asma brônquica. A imunoterapia alérgeno-específica é 

o único tratamento capaz de modificar a evolução natural da doença, porém, depende 

fundamentalmente da correta identificação do alérgeno responsável. Diante disso e do número 

de pacientes que procuram o Ambulatório de Alergia da Universidade de Fortaleza com 

manifestações alérgicas exacerbadas na época de floração do cajueiro, o objetivo deste estudo 

foi produzir um extrato protéico a partir do pólen do cajueiro e identificar os alérgenos ainda 

não estudados presentes neste pólen. Doze pacientes residentes em Fortaleza, Nordeste do país, 

foram selecionados com base na história de rinite alérgica persistente e agravamento dos 

sintomas no momento da floração do cajueiro. Foi selecionado outro grupo com rinite alérgica 

que vive na mesma região, entretanto não apresenta relação clínica com a época de floração. 

Além disso, foram incluídos 5 indivíduos não-atópicos e expostos ao cajueiro como grupo 

controle. O soro desses pacientes foi testado em Western Blot 1D e 2D (WB) e as proteínas 

selecionadas foram submetidas à espectrometria de massas para identificação. Os epitopos 

foram preditos in silico pesquisando sequências detectadas por massa contra bases de dados de 

epítopos já conhecidos. Foi possível identificar alguns homólogos de alérgenos de outros 

pólens, como isoflavona redutase (Bet v 6), beta-1,3-glucanase (Ole e 9), proteína de choque 

térmico 70kDa (Cor a 10), além de outras proteínas que podem representar novos alergénios, 

tais como aminociclase, glutamina sintetase, fosfoglucomutase, α-1,4-glucano-proteína-sintase, 

factor de alongamento 2 e biotina carboxilase, entre outros. A predição de epítopos revelou a 

possibilidade de reatividade cruzada com outros alérgenos de pólen conhecidos, tais como Phl 

p 4, Mal d 1, além de outros aeroalérgenos que também apareceram. Esta é a primeira descrição 

da alergia ao pólen do caju mostrando a reatividade específica de IgE no soros dos pacientes. 

A caracterização imunológica e estrutural de novos alérgenos, além de auxiliar no diagnóst ico 

e tratamento de alergias não descritas, oferece ferramentas para prever epítopos e produzir 

moléculas hipoalergênicas nesta era da medicina de precisão. 

 

Descritores: Alérgenos, Rinite Alérgica Sazonal, Anacardium  



ABSTRACT 

Figo DD. Identification of novel allergens of cashew pollen (Anacardium occidentale L.) for 
diagnosis improvement and future treatment optimization [Dissertation]. São Paulo: 

“Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”, 2017. 
 
Pollinosis is a seasonal allergic rhinitis that develops due to pollens sensitization. Symptoms 

are manifested always in the same period of the year. Clinically, it is characterized by 

rhinoconjunctivitis and/or asthma. Allergen-specific immunotherapy is the only availab le 

treatment that can modify the natural course of the disease, however, it relies on the correct 

identification of the triggering allergen. Considering this and the number of patients attending 

the Allergy Clinic at University of Fortaleza with exacerbation of allergic symptoms during 

cashew flowering period, the aim of this study was to produce a protein extract from cashew 

tree pollen and identify the allergens not yet studied. Twelve patients living in Fortaleza, 

Northeast of country, were selected based on history of persistent allergic rhinitis and 

aggravation of symptoms at the time of cashew tree flowering. Another group living in the same 

region with allergic rhinitis without clinical relation with the flowering season was selected. 

Also 5 non-atopic subjects exposed to cashew tree were selected as a control group. The serum 

of these patients was tested for 1D and 2D Western Blotting (WB) and selected proteins were 

submitted to mass spectrometry for identification. Epitopes were predicted  by in silico search 

comparing detected sequences against epitope databases. It was possible to identify some 

homologs of allergens from other pollens such as isoflavone reductase (Bet v 6), beta-1,3-

glucanase (Ole e 9), heat shock  protein 70kDa (Cor a 10), besides other proteins that might 

represent novel allergens, such aminociclase, glutamina sintetase, phosphoglucomutase, α-1,4-

glucan-protein-synthase, elongation factor 2 and biotin carboxylase among others. The epitope 

prediction revealed the possibility of cross-reactivity with other known pollen allergens such as 

Phl p 4, Mal d 1 and other aeroallergens also appeared. This is the first description of cashew 

pollen allergy showing specific IgE reactivity of patients’ sera. The immunological and 

structural characterization of new allergens, besides aiding the diagnosis and treatment of non-

described allergies, offers tools for predicting epitopes and producing hypoallergenic molecules 

in this era of precision medicine.  

 

 

Descriptors: Allergens, Rhinitis, Allergic, Seasonal, Anacardium 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Alergia 

 

A hipersensibilidade imediata ou hipersensibilidade do tipo I, é o tipo de 

hipersensibilidade mais prevalente1. A alergia não é a doença propriamente dita, mas sim um 

mecanismo que leva a doença, que pode se manifestar de diferentes formas como anafilaxia, 

urticária, angioedema, asma alérgica, doença do soro, dermatite de contato, entre outras 2.  

Essa reação de hipersensibilidade é causada por respostas imunes a antígenos 

ambientais e envolvem células T helper 2 (Th2), imunoglobulina E (IgE), mastócitos e 

eosinófilos. Os exemplos mais comuns de fontes de alérgenos envolvidos nas reações com 

participação de IgE são ácaros, epitélio de animais, alimentos, fungos, polens, venenos de 

insetos e medicamentos 1. 

Na fase de sensibilização acontece a ativação de células Th2 e a estimulação da troca 

de classe para IgE em células B após contato com o alérgeno, que pode ocorrer numa primeira 

exposição ou ainda após inúmeras exposições anteriores. O mecanismo que desencadeia esse 

processo ainda não é bem esclarecido. Essas IgEs específicas vão se ligar aos receptores de 

alta afinidade a IgE (FcεRI) nos mastócitos, tornando-os sensibilizados àquele alérgeno 1.  

Esses mastócitos previamente sensibilizados são ativados quando há uma reexposição 

ao alérgeno. Eles são ativados pela ligação cruzada entre duas IgEs adjacentes promovidas 

pelo alérgeno3. Esses mastócitos liberam histamina e mediadores químicos, que aumentam a 

permeabilidade vascular e estimulam a contração celular do musculo liso. Isso acontece 
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segundos após a exposição, caracterizando a fase imediata da reação  de hipersensibilidade 

do tipo I 1,2. 

A fase tardia é caracterizada por uma inflamação que leva de 8 a 12 horas para 

acontecer. Os mastócitos produzem mais citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento 

celular que agem no recrutamento de eosinófilos da corrente sanguínea para o tecido 

inflamado, tornando-os ativados. Eosinófilos ativados liberam citocinas e mediadores pró-

inflamatórios, o que mantém o tecido no qual a reação de hipersensibilidade está ocorrendo 

continuamente inflamado 1,4. 

Dependendo dos tecidos afetados, essas reações se manifestam de maneiras 

diferentes. Os tecidos mais comumentes acometidos são pele (urticária, angioedema), 

gastrointestinal (dor abdominal, vômitos, diarreia), cardiopulmonar (aumento de batimentos 

cardíacos, hipotensão, tosse) . A forma mais grave da reação de hipersensibilidade imediata 

é a anafilaxia, que é caracterizada pelo acomentimento de pelo menos dois sistemas , 

geralmente pele e mais um 5. 

 

1.2 Alergia  Como um Problema Crescente 

 

As doenças alérgicas afetam a vida de mais de um bilhão pessoas em todo o mundo. 

Baseado no aumento da prevalência nos últimos 60 anos, é esperado que em 2050 as alergias 

afetem 4 bilhões de pessoas no mundo 2.  

O crescimento da rinite alérgica, asma e eczema atópico tem sido definido como a 

“epidemia da alergia”. Durante os dois últimos séculos as alergias respiratórias têm se 

espalhado pelo mundo em todas as classes sociais. Mais recentemente, as alergias alimentares 
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estão se tornando mais prevalentes. Essa “segunda onda” da alergia já gera um grande 

impacto nos despreparados sistemas de saúde 2.  

Sabe-se que a alergia é uma doença multifatorial e diversos fatores podem estar 

influenciando nesse aumento na prevalência tais como mudanças na dieta e na microbiota, 

epigenética, globalização de alimentos e produtos industrializados, mudanças ambientais e 

na via de exposição do alérgeno. A diminuição da diversidade de microorganismos é proposta 

como uma das principais causas do aumento da alergia. Essa “hipótese da biodiversidade” 

tem sido sustentada por alguns fatores como: alergias respiratórias são inversamente 

relacionadas com o número de diferentes infecções alimentares 6; uma baixa diversidade na 

microbiota intestinal na primeira semana de vida está associada com dermatite atópica 7; a 

probabilidade do desenvolvimento de asma em crianças criadas no meio rural é inversamente 

relacionada com a extensão de exposição a bactérias e fungos ambientais 8. 

Estudos epidemiológicos sugerem que uma “alta carga” antigênica nos estágios inicia is 

da vida, originada geralmente por infecções ou pela dieta podem “educar” o sistema imune e 

prevenir doenças alérgicas na infância 2. 

 

1.3 Alergias Respiratórias 

 

As alergias respiratórias que clinicamente compreendem a asma e a rinite são 

caracterizadas por uma reação de hipersensibilidade do tipo I, que é causada pela interação 

de anticorpos IgE específicos com antígenos ambientais. Esses antígenos também são 

chamados de alérgenos e são geralmente proteínas ambientais comuns 1,9. 
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A rinite alérgica é, provavelmente, a doença alérgica mais comum e é consequência 

da hipersensibilidade a alérgenos como pólen ou ácaros, que ficam localizados no trato 

respiratório superior devido a inalação. As manifestações clínicas incluem secreção de muco, 

tosse, espirros e dificuldade em respirar. Outro tipo de manifestação é a conjuntivite alérgica, 

com coceira nos olhos, hiperemia conjuntival, olhos lacrimejantes 1,10. 

 

1.4 Polinose 

 

A polinose é uma doença alérgica sazonal devido à sensibilização por polens, que se 

encontram no ar durante a época de polinização de determinadas plantas. É caracterizada por 

sua periodicidade anual, repetindo-se os sintomas sempre na mesma época do ano. 

Clinicamente, é caracterizada por rinoconjuntivite e/ou asma brônquica. Os pacientes 

manifestam prurido ocular com hiperemia conjuntival, coriza, espirros, prurido nasal ou 

faringo-palatal, ausência ou presença de obstrução nasal. Hiper-reatividade brônquica com 

asma associada pode acontecer em 15% a 20% dos indivíduos 10,11. 

A polinose pode aparecer sozinha ou associada à fontes de alérgenos perenes, como 

ácaros, poeira domiciliar, fungos, epitélio de animais. Portanto, os pacientes podem 

apresentar sintomas exclusivamente sazonais ou durante o ano todo, com exacerbação na 

primavera. A repetição por mais de uma estação polínica dos sintomas clássicos de 

rinoconjuntivite, associados ou não à asma brônquica, pressupõe o diagnóstico clínico 10. 

A doença polínica acontece em várias partes do mundo, possuindo elevada incidência em 

determinadas regiões da Europa e dos Estados Unidos. Neste último 8,2% da população 
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estima-se ser anualmente acometida. Na Europa estima-se que a prevalência esteja acima de 

40% 10,12. 

O pólen de gramíneas é a principal causa de rinite alérgica sazonal na Europa e também 

pode ser encontrado no Sul do Brasil, principalmente nos meses de primavera10. Dentre os 

pólens de árvores destacam-se as famílias Fagales (Bétula), Oleaceae (Oliveira), e 

Cupressaceae (Cipreste) como fontes clinicamente mais relevantes de pólen alergênico em 

muitas regiões no mundo, principalmente no Hemisfério Norte 2. 

Ainda temos a Síndrome pólen-fruta, resposta alérgica que requer a sensibilização inicia l 

via respiratória por pólens, que contêm proteínas homólogas àquelas encontradas em certas 

frutas (melão, banana, tomate, maçã, kiwi, nozes) e vegetais (batata, cenoura, aipo). Os 

indivíduos que apresentam essa síndrome, geralmente, possuem história de polinose. Este 

quadro acomete cerca de 40% dos adultos alérgicos a pólen. Por isso, é imprescindível um 

diagnóstico correto, identificando qual o agente responsável pelo desencadeamento da 

alergia, evitando a exclusão de alimentos da dieta do paciente sem necessidade 13. No caso 

de um diagnóstico incorreto, a dieta de exclusão, principalmente na infância e adolescência, 

pode causar um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes, pois, sabe-se que 

a alimentação é parte do contexto social e dos hábitos familiares do indivíduo. Sendo assim, 

faz-se necessário um diagnóstico preciso da real causa da alergia. 

Atualmente o tratamento das alergias respiratórias é feita por meio de medidas não 

farmacológicas, como controle do meio ambiente e medidas farmacológicas, com uso de anti-

histamínicos, descongestionantes e corticosteroides 14. A imunoterapia especifica com o 

alérgeno é a única terapêutica especifica com potencial de cura. Ela tem por objetivo reduzir 

o grau de sensibilização e por consequência os sintomas característicos da rinite alérgica. 



6 

 

Deve ser considerada em casos moderados a graves, intermitentes ou persistentes de rinite 

alérgica, especialmente naqueles casos onde o paciente não responde bem a farmacoterapia. 

Recentes estudos mostram que a imunoterapia melhora os sintomas oculares e nasais, previne 

a progressão da rinite alérgica para asma e novas sensibilizações15. Existem intensas 

pesquisas para desenvolver alérgenos mais potentes e com menor risco de induzir reações 14. 

No futuro, a melhor opção para o tratamento seria a imunoterapia especifica com o 

componente alergênico da fonte e não com o extrato completo, como é realizado atualmente.  

A caracterização dos alérgenos é fundamental para o desenvolvimento de um tratamento 

correto e para o prognóstico, que é de grande valia para a conduta médica e para melhor 

informação dos pacientes. 

 

1.5 Dados Brasileiros 

 

Por muitos anos a polinose era considerada inexistente no nosso País. O primeiro artigo 

a tratar do assunto no Brasil foi publicado por Carini em 1908, alertando para a possibilidade 

do aparecimento da doença polínica em nosso País 16. 

Em 1987, Rosário Filho publicou um estudo realizado com 50 pacientes do Sul do País 

com rinite que apresentavam exacerbação dos sintomas nos meses de Primavera. Os 

pacientes foram submetidos a testes intradérmicos com diferentes tipos de gramíneas. Dos 

50 pacientes, todos foram positivos para Lolium multiflorum e mais de 50% dos pacientes 

reagiram as outras espécies de gramíneas testadas, evidenciando assim a sensibilização 

desses pacientes por pólens 17. 
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No Brasil, acredita-se que a doença polínica aconteça principalmente nas latitudes 

maiores que 25ºS, com altitudes próximas ou superiores a 400 m, e sob a influência climática 

da continentalidade, que caracteriza as regiões do Sul do País. O Lolium multiflorum, 

conhecido como azevém, é a principal causadora de polinose no Sul do Brasil18.  

Pesquisa epidemiológica em algumas cidades do Rio Grande do Sul (RS) estima 

prevalência de polinose em 4,8% na serra gaúcha (Caxias do Sul) e 2,4% no Planalto méd io 

(Passo Fundo)10. No ano de 2012, a prevalência de polinose em Curitiba por gramíneas em 

crianças era de 1,8% e em adultos de 10,4%, baseada em questionário e teste cutâneo positivo 

para Lolium multiflorum 14. 

As alergias a pólen têm sido estudadas no Sul do Brasil, apesar disso não podemos 

afirmar que as outras regiões do País estão livres da polinose pela falta de estudos sobre este 

assunto. 

 

1.6  A importância de se Estudar Alérgenos Brasileiros  

 

O presente estudo faz parte de um projeto maior inserido junto ao CNPq e intitulado 

“GENAR - Grupo de Estudos de Novos Alérgenos Regionais”, liderado pelo Dr. Fábio 

Fernandes Morato Castro. Como mencionado anteriormente a correta identificação do 

alérgeno desencadeador da resposta alérgica é fundamental para o correto diagnóstico e 

tratamento. O Brasil é um país de extensões continentais, com uma vasta faixa territorial com 

diferentes características climáticas que variam de tropical a temperado. A rica 

biodiversidade em termos de insetos, alimentos e plantas nos confere um perfil bastante 
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complexo com muitas e variadas fontes alergênicas. A despeito disso os estudos na área de 

alergia em nosso país ainda são muito limitados. 

Tomando o assunto desse trabalho como exemplo, quando realizamos uma busca com 

as palavras “Pollinosis e Brazil” no Pubmed temos como resultado 41 artigos encontrados 

versus 1.223 quando buscamos “Pollinosis e USA” e 1.349 quando substituímos USA por 

“Europe”. É certo que a polinose não é o maior problema relacionado a alergia no Brasil, 

entretanto, parece ser subestimada em nosso país. Os únicos trabalhos publicados são focados 

no Sul do País 17 e, portanto, são necessárias novas pesquisas onde haja suspeita de que ela 

exista, a fim de promover um avanço na identificação dos pólens regionais que causam essa 

doença. 

Um exemplo de caracterização de novo alérgeno regional foi um estudo realizado no 

nosso grupo com pacientes apresentando anafilaxia à mandioca, um alimento tão consumido 

no Brasil e há tanto tempo, porém, ainda não conhecido ou estudado como fonte alergênica. 

Nesse estudo foi realizada a caracterização dessa alergia que foi da clínica à biologia 

molecular, resultando na identificação de um novo alérgeno, Man e 5, reconhecido pela IUIS, 

e no conhecimento de que apresenta reatividade cruzada com o látex da borracha19. Da 

mesma forma, buscamos identificar novos alérgenos presentes no pólen da flor do cajueiro, 

árvore bastante presente no Nordeste do nosso país. 

Além disso, cada vez mais, têm sido relatados pacientes sensíveis a novos alérgeno s 

ainda não caracterizados e os extratos disponíveis para procedimentos diagnósticos e 

tratamento específico (imunoterapia) são provenientes de outros países e, frequentemente, 

não são adequados para nossa realidade, onde o painel de alérgenos mostra-se diferente 

daquelas regiões. A correta identificação dos alérgenos é fundamental na otimização 
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diagnóstica, auxílio no prognóstico e, consequentemente, no tratamento dos pacientes 

alérgicos.  A alergologia molecular é uma área de pesquisa que vem se desenvolvendo em 

todo mundo e poucos são os grupos de pesquisa em nosso país atuando nessa área. A 

caracterização imunológica e estrutural de moléculas alergênicas, além de auxiliar no 

diagnóstico e tratamento de alergias não descritas, oferece ferramentas para predição de 

epítopos e produção de moléculas hipoalergênicas no futuro. 

 

1.7 Cajueiro (Anacardium occidentale L.) 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma planta tropical, originária do Brasil, 

dispersa em quase todo o seu território. A Região Nordeste, possui uma área plantada 

superior a 650 mil hectares, que corresponde a mais de 95% da produção nacional, sendo os 

estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia os principais produtores20. 

No Brasil, a produção de amêndoa de castanha de caju destina-se, tradicionalmente 

ao mercado externo, gerando em média mais de 150 milhões de dólares anuais. A importânc ia 

social do caju no Brasil traduz-se pelo número de empregos diretos que gera, dos quais 35 

mil no campo e 15 mil na indústria, além de 250 mil empregos indiretos nos dois segmentos. 

Para o Semi-Árido nordestino, a importância é ainda maior, pois os empregos do campo são 

gerados na entressafra das culturas tradicionais como milho, feijão e algodão, reduzindo, 

assim, o êxodo rural20. 

Um único trabalho na literatura descreve o pólen do cajueiro21 como capaz de 

desencadear uma resposta asmática em indivíduos alérgicos na Índia. Nesse estudo realizado 

com 65 pacientes asmáticos, 26 (40%) tiveram reações positivas em testes cutâneos e 
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provocação brônquica realizada em 22 dos 26 pacientes positivos. Vinte pacientes (90,9%) 

tiveram um resultado positivo na provocação, e a maioria dos pacientes tinha reações de grau 

III e grau IV. Nenhum dos indivíduos do grupo controle (n = 10) foram positivos no teste 

cutâneo ou na provocação brônquica. 

 

1.8 Estado Atual do Diagnóstico em Alergia 

 

A rotina clínica para diagnóstico de alergia parte de uma anamnese detalhada e envolve 

testes sorológicos e/ou Skin Prick Tests (testes de puntura na pele), utilizando extratos 

alergênicos. Além da dificuldade de padronização dos extratos alergênicos em termos de 

qualidade e quantidade de alérgenos 22, existe ainda a dificuldade de identificar as moléculas 

que desencadeiam a resposta devido à reatividade cruzada às IgEs, como ocorre entre os “pan 

alérgenos”, que por estarem presentes em várias fontes distorcem o diagnóstico final. Além 

disso, podemos ter resultados divergentes com extratos diferentes, mas provenientes da 

mesma fonte devido à falta de padronização dos extratos. Podemos ter falsos positivos, caso 

o extrato esteja contaminado, por exemplo, com ácaro, e falsos negativos, se a proteína 

alergênica não estiver presente no extrato. Testes de diagnóstico in vitro representam uma 

ferramenta poderosa para a determinação de moléculas IgE específicas utilizando extratos ou 

moléculas purificadas, como em arrays miniaturizados 23. Entretanto, esta reatividade nem 

sempre corresponde aos sintomas clínicos, por isso os resultados de testes in vitro juntamente 

com testes cutâneos devem ser criteriosamente avaliados pelo médico especialista 

considerando a história clínica do paciente para o diagnóstico final 24. O diagnóstico por 

moléculas se realizado a partir de uma história clínica detalhada pode ser utilizado como 
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busca inicial no caso de pacientes multissensibilizados, ou quando existem muitas fontes 

alergênicas suspeitas ou ainda para detecção de possíveis reatividades cruzadas. É importante 

que o uso dessa ferramenta seja criterioso podendo assim ser bastante útil na prática clínica. 

 

1.9 Alergologia Molecular e Medicina de Precisão 

 

A idéia de que os tratamentos individualizados para os pacientes devem ser adaptado às 

características específicas da doença desse paciente não é um novo conceito na prática da 

alergologia e alergia clínica. Esta noção teve sua fundamentação científica com a descrição 

de um protocolo de Noon e Freeman para imunizar pacientes afetados com rinite alérgica 

induzida por pólen de gramíneas com um extrato pólen destas gramíneas para reduzir a sua 

reatividade clínica a  um alérgeno específico25. De fato, o diagnóstico preciso é fundamenta l 

para o selecção do melhor tratamento em todas as áreas da medicina25-27.  

Consequentemente, identificar primeiro o alérgeno ou alérgenos e outros fatores que 

conduzem a doença em pacientes alérgicos de uma forma individual antes de definir o 

tratamento mais adequado para esses pacientes representa um dos melhores exemplos da 

importância crítica deste princípio geral 28. 

As variações observadas na resposta ao tratamento em pacientes com características 

clínicas semelhantes (denominadas fenótipo) reforçam o conceito de que, "um único 

tratamento não se adequa a todos" e encorajam a comunidade científica a determinar 

mecanismos fisiopatológicos específicos. Para este fim, a classificação de fenótipos de 

doença em subclasses denominadas endótipos, isto é, a identificação de características 

definidas por mecanismos específicos, leva em consideração as variações associadas nas vias 
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genéticas, farmacológicas, fisiológicas, biológicas e imunológicas com cada fenótipo. O 

tratamento dirigido a um indivíduo com base no perfil endotípico, em vez de no perfil 

fenotípico, passou a ser denominado por consenso como medicina de precisão ou 

personalizada28,29.  

Nessa era da medicina de precisão, se por um lado a definição dos subtipos das doenças 

auxiliam para um melhor diagnóstico e tratamento, por outro, quando se trata de alergia a 

definição do alérgeno causador da resposta torna-se cada vez mais importante para condução 

do paciente alérgico.  
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2. JUSTIFICATIVA 

O fato de pacientes procurarem o Ambulatório de Alergia no NAMI (Núcleo de Atenção 

Médica Integrada) da UNIFOR (Universidade de Fortaleza) com história clínica de rinite 

alérgica e queixa de exacerbação dos sintomas na época de floração do cajueiro chamou a 

atenção dos médicos do ambulatório. O fato de não existir um extrato protéico do pólen da 

flor do cajueiro para diagnóstico (in vitro ou in vivo) impedia a investigação desses casos. 

Assim, com a parceria com o nosso grupo, esse estudo se propôs a caracterizar o pólen da 

flor do cajueiro, buscando identificar as moléculas IgE-reativas que poderiam desencadear 

sintomas, sendo o primeiro relato de polinose na região Nordeste do Brasil. 
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3. OBJETIVOS 

GERAL: 

 Verificar se o pólen do cajueiro possui moléculas IgE reativas que poderiam 

desencadear ou piorar sintomas de rinite alérgica. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Produzir um extrato de pólen do cajueiro para utilização in vitro; 

 Identificar os alérgenos presentes no pólen do cajueiro; 

 Fazer a predição in silico de epítopos de reatividade cruzada com outros alérgenos já 

descritos, de outro pólens ou de frutas, para futura confirmação in vitro. 
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4. PLANO DE TRABALHO 

As etapas de execução do projeto encontram-se resumidas no organograma abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organograma das etapas de execução deste trabalho. 
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5. MÉTODOS 

5.1 Aprovação Ética 

 

O projeto desta pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 

Universidade de Fortaleza (UNIFOR) - Fundação Edson Queiroz (CAAE: 

49985615.0.0000.5052) e pela Comissão de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (CAAE: 49985615.0.3001.0065). Os indivíduos incluídos neste 

estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

 

5.2 Seleção dos pacientes 

 

Os pacientes foram selecionados no Ambulatório de Alergia no NAMI (Núcleo de 

Atenção Médica Integrada) da UNIFOR, a partir de história clínica de rinite alérgica 

persistente com exacerbação dos sintomas clínicos na época de floração do cajueiro. Foi 

selecionado outro grupo com rinite alérgica perene sem relação clínica com a época de 

floração. Além disso, foram incluídos 3 indivíduos não-atópicos e expostos ao cajueiro como 

grupo controle. Os pacientes recrutados assinaram o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) aprovado pelos Comitês de Ética de ambas as instituições. Os soros de 

todos os pacientes foram coletados para análises em laboratório (Western Blotting).  
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5.3 Extração de proteínas do pólen do cajueiro 

 

As flores do cajueiro foram coletadas em Fortaleza-CE e enviadas em condições 

adequadas para o Laboratório de Investigação Médica (LIM-60) da FMUSP onde os 

experimentos foram realizados. 

A extração de proteínas foi feita de acordo com o procedimento descrito por 

Carpentier et al. (2005) 30 com algumas modificações. 

As anteras das flores, parte onde se encontram os sacos polínicos, foram retiradas 

com pinça e bisturi (Figura 2), em seguida foram maceradas com Tampão de Extração 1 (50 

mM de Tris-HCl ph 8,5 + 5mM de EDTA + 100mM DE KCl + 1% de DTT + 30% de 

sacarose) adicionado de Coquetel inibidor de protease (P9599, Sigma-Aldrich- Missouri, 

EUA) e Inibidores de Fosfatase (P5726 e P0044 Sigma-Aldrich- Missouri, EUA). Essa 

solução ficou em agitação por 1 hora em temperatura ambiente. Em seguida foi adicionado 

volume igual de fenol e a amostra foi centrifugada a 6.000rpm por 15 minutos a 4°C. O 

sobrenadante foi coletado e para a precipitação das proteínas foi utilizado acetato de amônio 

100mM em metanol a -20°C por 12 horas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Esquema para obtenção do extrato protéico do pólen do cajueiro. 
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Após a precipitação das proteínas, centrifugamos a amostra a 6.000 rpm por 30 

minutos a 4ºC. O sobrenadante dessa centrifugação foi descartado e o pellet foi lavado com 

acetato de amônio 10mM em metanol gelado por 1 hora a -20ºC. Em seguida, foi realizada 

uma nova centrifugação (6.000 rpm,30 minutos, 4ºC). Essa etapa foi realizada duas vezes, 

sendo a última lavagem feita com acetona gelada. Na última centrifugação o sobrenadante 

foi descartado  e o pellet secou ao ar livre por aproximadamente 10 minutos. Depois de seco, 

o pellet foi ressuspendido em Tampão de Extração 2 (7M de uréia + 2M tiouréia + 4% 

CHAPS + 1% DTT).  

A dosagem de proteínas totais do extrato foi realizada pelo método de Bradford. O 

extrato de proteínas totais do pólen de cajueiro foi conservado a -20ºC até o momento da sua 

utilização. 

 

5.4 Eletroforese 1D e 2D 

 

Para os ensaios de eletroforese 1D e 2D, foi utilizado o extrato do pólen da flor do 

cajueiro produzido em nosso laboratório.  

A separação inicial das proteínas dos extratos brutos foi realizada por eletroforese 1D, 

em géis de poliacrilamida 12%. 

As amostras foram previamente aquecidas a 95ºC na presença do SDS e de um reagente 

thiol (2-mercaptoetanol), para desnaturação e quebra das pontes dissulfeto. A corrente 

aplicada foi de 10mA/gel durante 20 minutos ou até a entrada da amostra no gel de resolução 

e de 30mA/gel até o fim da corrida. 
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A dosagem de proteínas foi realizada pelo método de Bradford para que cerca de 20µg 

de proteínas totais sejam aplicadas em cada poço do gel.  

Os géis foram corados com Commassie Blue Coloidal, como descrito por Candiano e 

colaboradores (2004)31 As imagens dos géis foram capturadas utilizando-se o 

fotodocumentador LAS 4000 (GE Healthcare Biosciences AB, Uppsala, Suécia). 

Primeira dimensão – Focalização isoelétrica (IEF): Para realização da IEF as proteínas 

foram solubilizadas em uma solução de reidratação (DeStreak acrescido de 0,5% de tampão 

IPG (GE Healthcare Biosciences AB, Uppsala, Suécia) e azul de bromofenol. Fitas para 

imobilização de proteínas (Immobiline Dry Strips - IPG), foram reidratadas nesta solução de 

proteínas por 15 horas e submetidas ao IEF em um sistema IPGphor (GE Healthcare 

Biosciences AB, Uppsala, Suécia) a 500Vh, 1000Vh e 8000Vh. 

Segunda dimensão – SDS-PAGE: Após a primeira dimensão as fitas de IPG foram 

incubadas em tampão de equilíbrio 1 (75mM Tris-HCl, pH 8.8; uréia 6M; 30% de glicero l; 

10mg/mL DTT; 2% SDS; iodoacetamida e azul de bromofenol), durante 15 minutos para a 

redução das pontes dissulfeto e por mais 15 minutos em tampão de equilíbrio 2 (mesma 

solução, entretanto substituindo-se DTT por 25mg/mL de iodoacetamida) para alquilação 

destas pontes. As fitas foram então transferidas para os géis de 12% de poliacrilamida 

contendo SDS que foram corados com Commassie Blue Coloidal 31. As imagens dos géis 

foram capturadas utilizando-se o fotodocumentador LAS 4000 (GE Healthcare Biosciences 

AB, Uppsala, Suécia). 

 

5.5 Western Blotting 
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As proteínas separadas em SDS-PAGE foram eletrotransferidas do gel para membranas 

de nitrocelulose em um sistema de eletrotransferência Trans-Blot Turbo Transfer System 

(Bio-Rad Califórnia, USA). 

Nos ensaios de Western Blotting para detecção de IgE específicas ao pólen do cajueiro, 

foram utilizados soro dos pacientes selecionados no NAMI da UNIFOR. O anticorpo 

utilizado foi Anti-IgE humana produzida em camundongos (ε-específica) conjugada à 

Horseradish Peroxidase (HRP). (Invitrogen- Califórnia, EUA). 

A membrana de nitrocelulose foi bloqueada com TBS-Tween 20 a 0,1% (v/v) e leite em 

pó desnatado 5% (m/v) por 2 horas, em temperatura ambiente. Os soros dos pacientes foram 

solubilizados em TBS-Tween 20 a 0,1% (v/v). A membrana foi incubada com o soro dos 

pacientes a 4º C durante a noite sob leve agitação. Após essa etapa, a membrana foi lavada 

com TBS-Tween 20 0,1% (v/v) por 3 vezes, durante 10 minutos cada lavagem à temperatura 

ambiente. Em seguida, a membrana foi incubada com o anticorpo secundário (anti IgE) 

diluído em TBS-Tween 20 a 0,1% (v/v) na proporção 1:7500 por 1 hora a temperatura 

ambiente e mais 1h a 4°C.  Para a detecção por quimioluminescência a membrana foi lavada 

com TBS-Tween 20 a 0,1% (v/v), por 3 vezes durante 10 minutos cada lavagem a 

temperatura ambiente. Para detecção por quimioluminescência foi utilizado o Kit de 

Imunofluorescência Aumentada “Enhanced Chemiluminescence (ECL) ” (GE Healthcare 

Biosciences, Uppsala, Suécia), segundo recomendações do fabricante. Foram misturados 

volumes iguais da solução de detecção 1 e 2 do kit, permitindo volume total suficiente para 

cobrir as membranas. As membranas foram reveladas utilizando o fotodocumentador LAS 

4000 (GE Healthcare Biosciences AB, Uppsala, Suécia). 
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Os spots selecionados a partir dos resultados do Western Blotting 2D foram recortados 

manualmente e submetidos à digestão e extração dos fragmentos tripsínicos gerados. 

 

5.6 Identificação de Proteínas 

 

5.6.1 Digestão in gel para spots excisados do gel 2D 

 

Após a visualização dos géis 2D os spots foram excisados manualmente em capela de 

fluxo laminar vertical e colocados em microtubos siliconizados de 1,5mL para subsequente 

digestão in gel e extração dos fragmentos trípticos. A digestão in gel e a extração dos 

fragmentos trípticos foram realizados segundo protocolo modificado de Shevchenko e 

colaboradores (1996) 32. 

A enzima utilizada foi a Tripsina modificada da Promega (Madison, WI, EUA). Todos 

os demais reagentes, incluindo bicarbonato de amônio e acetronitrila são Aldrich (Milkaukee, 

WI, EUA). 

Os pedaços excisados de gel foram descoloridos com 100 μL de bicarbonato de amônio 

100 mM pH 7.8, contendo acetonitrila 50% (v/v), repetindo-se o processo até a descoloração 

total dos géis. Não foram feitos os passos de redução e alquilação, uma vez que as amostras 

eram provenientes de géis bidimensionais e, portanto, estas etapas já haviam sido realizadas 

durante a preparação das mesmas para os procedimentos de eletroforese bidimensional, antes 

da realização da segunda dimensão (gel SDS-PAGE). Os pedaços de gel recortados e 

excisados foram então liofilizados e reidratados com 15 μL de uma solução de tripsina 

10ng/μL em bicarbonato de amônio 40 mM pH 7.8. As amostras foram então incubadas a 
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37ºC, durante 16 horas, sempre em tubos siliconizados. O sobrenadante contendo os 

fragmentos trípticos gerados foi removido após centrifugação por 2 minutos a 4000rpm, e os 

peptídeos remanescentes foram então extraídos do gel seguindo-se uma série de etapas de 

extração. Primeiramente adicionou-se 20 μL de uma solução acetonitrila 50% (v/v), contendo 

ácido fórmico 5% (v/v) e incubou-se por 45 minutos a temperatura ambiente, seguido de 

sonicação por 10 minutos e breve centrifugação. Esta etapa foi repetida mais uma vez a partir 

do sedimento remanescente da primeira centrifugação e coletado novamente o sobrenadante. 

Ao sedimento da segunda centrifugação adicionou-se 20 μL de uma solução acetonitrila 90% 

(v/v), contendo ácido fórmico 5% (v/v), coletando-se o sobrenadante após 5 minutos e breve 

centrifugação. Os sobrenadantes das 3 etapas foram coletados em um único tubo siliconizado 

de 1,5 mL e as amostras foram liofilizadas até o volume ser reduzido a aproximadamente 0,5 

μL em Speedvac SC110 (Thermo Savant, Milford, MA, EUA). 

 

5.6.2  Identificação das proteínas por espectrometria de massas 

 

As amostras contendo os fragmentos tripsínicos gerados foram enviadas para 

identificação para o Laboratório do Dr. Peter Briza do Departamento de Biologia Molecular, 

Divisão de Alergia e Imunologia, da Universidade de Salzburg - Áustria. O pool de peptídeos 

advindos da digestão tripsínica foi analisado por cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas sequencial (LC-MS/MS) no equipamento Q Exactive™ Hybrid 

Quadrupole-Orbitrap Mass Spectrometer (Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, EUA). 

Os dados de MS/MS gerados foram então submetidos ao programa PEAKS 7 para serem 

analisados por De novo sequencing 33. 
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Para identificação das proteínas foram utilizados como parâmetros: Homologia contra o 

Banco Plantas do NCBI; Modificação Fixa – Carbamidometilação; Tolerância de 

fragmentação dos íons - 0.2; Máximo de modificações pós-traducionais (MPTs) – 4; Limite 

De novo score (ALC%) -15; Limite de hit para peptídeos (-10logP) - 30.0; Peaks run ID – 8; 

Merge Options - no merge; Opções de precursor – corrigida; Carga - 1 a 4; Qualidade do 

Filtro - >0.65; Fonte de Íon – ESI (nano-spray); Modo de Fragmentação – energia alta CID 

(íons y e b), MS Scan Mode - FT-ICR/Orbitrap; MS/MS Scan Mode - FT-ICR/Orbitrap. 

 

5.7  Predição in silico de epítopos lineares  

 

Para reconhecer regiões de epítopos lineares e conformacionais de uma determinada 

proteína a estratégia principal é a comparação de sequências no caso de epítopos lineares e 

comparação de estrutura para epítopos conformacionais.  

A fim de detectar as regiões de possíveis epítopos lineares fizemos a comparação da 

sequência das proteínas de interesse (possível alérgeno) contra o banco de dados de epítopos,  

para isto foi escolhida a base de dados IEDBIEDB 

(ImmuneEpitopeDatabaseAnalysisResource – http://www.iedb.org/). Foram definidos como 

parâmetros de busca: Sequência linear, Blast 70% e Doença Alérgica. 

A partir dessa predição de epítopos podemos verificar a possibilidade de reatividade 

cruzada com moléculas alergênicas já descritas para futuros testes in vitro. 
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6. RESULTADOS 

Testamos alguns protocolos para a extração de proteínas do pólen. Após deixar as 

anteras em agitação com PBS (Tampão fosfato salino) por 3 horas, a quantificação de 

proteínas pelo método de Bradford foi abaixo do limite da curva que é de 0,25 µg/µl. O 

mesmo aconteceu quando trocamos o PBS por solução salina estéril. O método escolhido 

para obtenção de um extrato protéico do pólen do cajueiro com rendimento suficiente para 

realização das etapas subsequentes foi a extração com fenol e precipitação com acetato de 

amônio em metanol. 

A partir da retirada de 60 mg de anteras contendo sacos polínicos, foi obtido um 

extrato de 1 mg de proteína. Esse extrato foi submetido a uma eletroforese 1D em gel de 

poliacrilamida 12% para visualização das bandas proteicas (Figura 3). 
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Figura 3 Extrato do pólen do cajueiro em gel SDS 12%. 

 

Com base na história clínica, foram selecionados 19 pacientes no Ambulatório de 

Alergia no NAMI (Núcleo de Atenção Médica Integrada) da UNIFOR (Universidade de 

Fortaleza), todos com rinite alérgica persistente (> 4 dias por semana e > 4 semanas)34 sendo 

que 12 destes pioram na época de floração do cajueiro (Agosto-Outubro) e 7 não pioram, 

além de 3 pacientes não atópicos para critério de controle negativo. Dos 12 pacientes que 

pioram, 50% são masculinos e 50% são femininos, com uma faixa etária média de 18,25 anos 

e mediana de 13. Dos 7 pacientes que não se queixam de exacerbação dos sintomas na época 

de floração, 85,7% (6/7) são homens, a faixa etária média de 7 anos e mediana também. 

Nenhum dos pacientes é alérgico a castanha ou a fruta do caju. O perfil desses pacientes é 

mostrado na tabela 1: 
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Tabela 1 Dados demográficos e clínicos dos pacientes selecionados.  

PIORAM (n=12) NÃO PIORAM (n=7) 

Paciente Sexo Idade (a) Sintomas Patiente Sexo Idade(a) Sintomas 

1 F 2 RA, asma, dermatite 13 M 8 RA, asma 

2 M 11 RA, asma, conjuntive 14 M 8 RA, asma, conjuntivite 

3 F 6 RA, conjuntivite 15 M 7 RA, asma, conjuntivite 

4 M 17 
RA, asma, conjuntivite, 

dermatite 
16 M 7 

RA, conjuntivite, 

dermatite 

5 M 13 RA, conjuntivite 17 F 5 RA, asma,  dermatite 

6 F 65 RA, asma, conjuntivite 18 M 9 RA, asma, conjuntivite 

7 M 13 RA, conjunctivite 19 M 5 RA, asma 

8 F 6 RA, asma, conjunctivite      

9 F 38 RA, asma     

10 M 7 RA, asma     

11 F 34 RA, conjunctivite     

12 M 14 RA     

(a) = anos; RA = Rinite Alérgica 

 

 

No Western Blotting 1D, os pacientes reconheceram padrões de bandas diferentes no 

extrato, tendo sido detectadas bandas entre 20 e 100kDa aproximadamente. O padrão de 

reconhecimento não teve relação com a piora ou não dos sintomas (Figura 4). 
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Figura 4 Western Blotting 1D. Pacientes que pioram (1 – 12), pacientes que não pioram (13-19), Controles 

negativos (CN1 – CN3) e apenas o anticorpo secundário (AS). 

 

Para uma investigação mais profunda sobre as proteínas reconhecidas, com o pool do 

soro dos pacientes que pioram (1-12), foi realizado um Western Blotting 2D, com fita de 7 

centímetros e ponto isoelétrico de 3 a 10. Foram detectados vários spots IgE-específicos entre 

22 e 75kDa e ponto isoelétrico entre 4 e 10 (Figuras 5 e 6). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 (A) Eletroforese 2D do extrato de pólen do cajueiro.  (B) Membrana corada com Deep Purple. (C) 

WB 2D para pool de pacientes que pioram. 
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Figura 6 (A) Membrana de WB 2D em pI 3 a 10 com os spots reconhecidos pelos pacientes  que 

pioram. (B) Gel 2D com os spots a serem excisados. 

 

 

De todos os spots que foram revelados na membrana, apenas 27 puderam ser 

recortados do gel e 12 foram identificados (Tabela 2) e dois deles se destacaram por serem 

homólogas a proteínas previamente descritas como alérgenos em outros pólens. O spot 19 

foi identificado como homólogo da Isoflavona redutase, que com uma massa de 35 kDa é um 

alérgeno presente no pólen da Betula verrucosa, conhecido como Bet v 6. Ole e 9, um 

alérgeno do pólen da árvore de oliva é a proteína 1,3-  glucanase com massa molecular de 

46 kDa, proteína também identificada no extrato no spot 22. 

Tabela 2 Identificações obtidas a partir da análise de espectrometria de massas dos spots 

excisados do gel 2D com ponto isoelétrico entre 3 e 10. 
 

 

 

 

 

 

SPOT IDENTIFICAÇÃO 

2, 4 ATPase 

3 β-tubulina 

5 Aminociclase 
7, 8 α-galactosidase 

13 Glutamina sintetase 

14 α-1,4-glucan-proteina-sintase 

15, 16 Glutamina sintetase 

19 Isoflavona redutase 

22 β-1,3-glucanase 
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Na tentativa de aumentar os spots detectados e identificados, fizemos uma nova 

tentativa, dessa vez usando uma fita de 7 centímetros com ponto isoelétrico entre 4 e 7, com 

o pool de soro dos mesmos pacientes. Nesse experimento recortamos 29 spots para serem 

identificados (Figuras 7 e 8). 

 

 

Figura 7 (A) Eletroforese 2D em pI 4 a 7 do extrato de pólen do cajueiro.  (B) Membrana corada com Deep 

Purple. (C) WB 2D para pool pacientes que pioram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 (A) Membrana de WB 2D em pI  4 a 7 com os spots reconhecidos pelos pacientes  que pioram. (B) 

Gel 2D com os spots a serem excisados. 
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Os 29 sposts puderam ser identificados por espectrometria de massas (Tabela 3). Mais 

duas proteínas previamente descritas como alergênicas foram identificadas. O spot 32 e 33 

foi identificado como homólogo da Small rubber particle protein que é o Hev b 3 um alérgeno 

inalante do latex e Heat Shock Protein 70kDa (spot 32, 33, 35, 37, 49 a 56) que foi descrita 

anteriormente como o  alérgeno Cor a 10, da árvore de avelã (Corylus Avellana). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 Identificações obtidas a partir da análise de espectrometria de massas dos 

spots excisados do gel 2D com ponto isoelétrico entre 4 e 7. 

SPOTS IDENTIFICAÇÕES 

28 Hypothetical protein B456_006G164800 [Gossypium raimondii] 

29 Β galactosidase 

30 ATPase 

31 ATPase 

32,33 Heat shock protein 70kDa 

34 Small rubber particle protein 

35 Heat shock protein 70kDa 
36 Luminal binding protein 5 like 

37 Heat shock protein 70kDa 

38 ATPase 

39 Phosphoglucomutase,  

40 α-1,4-glucan-protein-sintase 

41 Elongation factor 2 [Populus euphratica] 

42 Biotin carboxylase 2 
43 S-adenosylmethionine synthase 2 

44 Succinyl-CoA ligase 

45 Flavanone 3-hydroxilase-1 

46 α-1,4-glucan-protein-sintase 

47 Actin-7-like 

48 ATPase 

49,50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56 

Heat shock protein 70kDa 
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As sequências de proteínas de pólen de caju identificadas por espectrometria de massa 

foram submetidas à pesquisa in silico de epítopos putativos por comparação com epítopos já 

descritos, compilados na base de dados Immune Epitope Database and Analysis Resource 

(http://www.iedb.org/) usando uma ferramenta on-line. Os hits que apresentaram pelo menos 

70% de similaridade com epítopos alergénicos conhecidos foram consideradas e estão 

resumidas na Tabela 4. Entre estes epítopos previstos alguns apresentaram semelhança com 

epítopos de pólen como o Phl p 4 (spot 31) e Mal d 1 (spot 34 e spot 45). 

 

 

Tabela 4 Predição de epítopos baseada na sequência linear das proteína identificadas. 

SPOT 
Proteína 

Identificada 

Sequencia 

Linear 

Epítopo Linear 

Predito 
Antígeno Organismo 

19 
Isoflavona 

reductase 

EAGNVKRFFP

S 

EAGNIKRFFPS

EFGN 
Bet v 6 Betula verrucosa 

28 

Hypothetical 

protein 

B456_006G16480

0 [Gossypium 

raimondii] 

KYQAFAQTL

QQSR 

 

LSDDVDLER 

LVLVAFSQYL

QQCPF 

 

LAITEVDLERA

EARLEAAEAK 

 

Fel d 2 

 

Tropomiosina 

 

Felis Catus 

 

Turbo cornutus 

31 ATPase 

SGDVYIPRGV

AVPALDKDTL

WEFQPK 

TPALGKDTVA

VSGKW Y 
Can f 1 

Canis lupus 

familiaris 

33 
Heat shock Protein 

70 kDa 

TTPSYVAFTD

TER 

TPSYVAFTDFE

RLIG 

Heat shock 70 

kDa protein 

1B 

Homo sapiens 

34 
Small rubber 

particle protein 

AEEVEEERLK

YLDFVR 

AEEVEEERLK; 

ERLKYLDFVR 
Hev b 3 Hevea brasiliensis 

35 
Heat shock protein 

70kDa 

KEQVFSTYSD

NQPGVLIQVY

EGER 

FPKEVWEQIFS

TWLL 
Phl p 4 Phleum pratense 

45 
Flavanone 3-

hydroxilase-1 

VAYNEFSNEI

PVISLAGIDEC

DGR 

NEFTSEIPPSRL

; 

TFENEFTSEIPP 

Mal d 1 Malus domestica 
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7. DISCUSSÃO 

O presente trabalho buscou identificar pela primeira vez as proteínas IgE reativas 

presentes no pólen da flor do cajueiro. No início do trabalho a alergia ao pólen do cajueiro 

era uma hipótese levantada no NAMI da UNIFOR, em um grupo de pacientes que relatava 

piora da rinite alérgica na época da floração do cajueiro. Essas observações começaram a ser 

notadas por outros médicos alergistas e mais recentemente se tornaram mais frequentes em 

toda a região nordeste, a ponto de ser considerado ponto comum que essa é uma alergia 

presente nessa região em nosso país. Apesar disso, até o momento não há relatos na literatura 

desta alergia em nosso país, tampouco a descrição das proteínas alergênicas presentes neste 

pólen.  

No presente estudo todos os pacientes e controles incluídos reconheceram mais de uma 

banda proteica no WB, independentemente de terem reportado sentir alguma diferença 

sintomática na época de floração do cajueiro. Os pacientes que não tem queixa de piora e 

vivem na mesma região podem ser sensibilizados a componentes do pólen, pela constante 

exposição, podendo desenvolver ou não sintomas clínicos futuramente. Se a presença dessas 

IgE específicas irá se traduzir em sintomas clínicos de alergia depende de vários fatores, 

como níveis de IgE totais e específicas no sangue, epítopos específicos de IgE e seu grau de 

policlonalidade (mono ou polissensibilizado), o equilíbrio em células T reguladoras e 

Th1/Th2, o polimorfismo dos receptores de alta afinidade a IgE (FcεRI). Os indivíduos 

assintomáticos podem ser mais frequentemente monossensibilizados enquanto os pacientes 

sintomáticos são mais frequentemente polissensibilizados. Existem muitas questões a serem 

respondidas quando se trata de entender como a sensibilização a IgE específica pode ser 

traduzida para alergia clínica35. Estima-se que a prevalência de sensibilização por 
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aeroalérgenos na população em geral varie de 40 a 50% na população da Europa, Estados 

Unidos, Austrália e Nova Zelândia 36. 

O que ficou evidente foi que os pacientes não-atópicos (CN1, CN2 e CN3) reconhecem 

apenas 2 bandas, sendo uma delas um artefato experimental, proveniente do anticorpo 

secundário, e a outra provavelmente é reconhecida inespecificamente. Este grupo é composto 

por pessoas que vivem na mesma região dos pacientes e apresentam apenas a sensibilização 

ao pólen, sem sintomas clínicos. 

O Western Blotting 2D revelou vários spots reativos a IgE entre 22 and 75kDa e ponto 

isoelétrico entre 4 e 10. Foram identificadas proteínas homólogas a outras já descritas 

anteriormente em outros pólens (Tabela 2). Dentre elas, no spot 19, proteína homóloga a 

Isoflavona redutase (Bet v 6), um alérgeno secundário do pólen da Bétula. (Betula 

verrucosa).O pólen da Bétula é uma das principais causas de polinose na Europa, seu 

alérgeno majoritário Bet v 1 está fortemente relacionado com a síndrome pólen-fruta2 . 

Nossos pacientes não possuem síndrome de alergia oral, portanto espera-se que essas reações 

não sejam causadas por alérgenos envolvidos nessa síndrome. Além disso, uma observação 

frequente no ambulatório de alergia do HCFMUSP, maior da América Latina, é que a maioria 

dos pacientes com alergia a frutas não apresentam Síndrome da Alergia Oral, mas sim alergia 

alimentar genuína. Serão necessários mais estudos para se estabelecer quais alérgenos 

determinados são major ou minor, pois talvez os alérgenos majoritários aqui no Brasil sejam 

diferentes daqueles descritos na Europa. 

A proteína homóloga a 1,3-β-glucanase identificada no spot 22, está descrita como o 

alérgeno Ole e 9, da árvore de oliva (Olea europaea). É um alérgeno majoritário, está 
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envolvido em 65% das respostas alérgicas de pacientes sofrendo de alergia ao pólen da 

oliveira 37. 

Para melhor separar e aumentar a região no gel onde foram detectados a maior parte 

dos spots reativos a IgE foi feito um segundo WB usando uma fita de ponto isoelétrico de 4 

a 7 e um pool de soro dos pacientes alérgicos. Desse experimento, 29 spots foram 

selecionados e puderam ser identificados por espectrometria de massas (Figura 8). Entre 

outras proteínas identificadas, mais duas proteínas homólogas a alérgenos foram detectados, 

Small rubber particle protein (spot 34), que é o Hev b 3 um alérgeno primário descrito no 

latex 38 e Heat Shock Protein 70kDa (spot 32, 33, 35, 37, 49, 56) já descrita como o alérgeno 

Cor a 10, da árvore de avelã (Corylus avellana) 39 (Tabela 3). 

A partir da identificação das proteínas buscou-se fazer uma predição de epítopos a 

partir de um banco de dados. Dentre os epítopos preditos foram detectados sequências de 

Phlp 4, Mald 1, Can f 1 e Fel d 2 (Tabela 4). Phl p 4 é um importante alérgeno do pólen da 

gramínea (Thimoty grass), que apresenta alta prevalência na Europa, América do Norte e 

Austrália, onde 70% dos pacientes com hipersensibilidade tipo I têm reatividade IgE a esses 

alérgenos40,41. Mal d 1, principal alérgeno da maçã é muito importante na síndrome pólen-

fruta devido à sua estrutura homóloga ao Bet v 1. Mais de 70% dos pacientes alérgicos ao 

pólen de bétula apresentam sintomas de reatividade cruzada com Mal d 142. Conforme 

mencionado anteriormente, os pacientes envolvidos neste estudo não apresentam sintomas 

de síndrome de alergia oral, sendo assim acreditamos que havendo a presença de um epítopo 

em pólen do cajueiro homólogo a este alérgeno este deva ser um alérgeno minor, ou seja, 

reconhecido por menos que 50% dos pacientes.  Outros epitopos de aeroalérgenos foram 

encontrados na pesquisa, Fel d 2 e Can f 1 que são alérgenos de gatos e cães, 
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respectivamente9,43,44, além da Tropomiosina, um pan-alérgeno já descrito como alérgeno 

inalante em ácaros e baratas e também como alérgeno alimentar em camarão, lagosta e outros 

crustáceos 45. 

É importante ressaltar que em alguns casos, proteínas não descritas como alergênicas 

até o momento obtiveram “hits” de apresentar epítopos lineares já descritos como 

alergenicos, como é o caso das proteínas identificadas nos spots 28, 31 e 45 (Tabela 4). 

Interessantemente, quase a totalidade das moléculas identificadas, bem como dos 

epítopos preditos no presente trabalho são aeroalérgenos.  

Trata-se da primeira identificação de moléculas IgE reativas presentes no pólen da 

flor do cajueiro. Foram encontradas moléculas que podem ser novos alérgenos ainda não 

descritos e proteínas homólogas a alérgenos já mostrados em outros pólens. Esta abordagem 

não buscou a classificação de quais seriam primários ou secundários uma vez que o  WB 2D 

foi feito utilizando soros agrupados, e a partir do WB 1D não é possível assegurar as 

identificações corretas. Os sintomas apresentados pelos pacientes deste estudo, que incluem 

a falta de sintomas associados à síndrome pólen-fruta nos indica que estudos mais precisos 

são necessários para avaliar se o perfil de reconhecimento em nosso país é o mesmo que em 

países onde a síndrome pólen-fruta é importante.  
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8. CONCLUSÃO 

Tivemos sucesso na produção do extrato protéico e a partir dele pudemos identifica r 

proteínas IgE-reativas que podem ser novos alérgenos ainda não descritos e outras que 

são proteínas homólogas a alérgenos já mostrados em outros pólens. 

Na simulação in silico foram preditos epítopos que podem estar envolvidos em 

reatividade cruzada com outros alérgenos.  

A identificação de novos alérgenos regionais além de auxiliar o diagnóstico e 

tratamento de alergias ainda não descritas fornecem ferramentas para predição de 

epítopos e produção de moléculas hipoalergênicas na era da medicina de precisão. 
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APÊNDICE 

APENDICE  I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ 

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DA PESQUISA: “Identificação de novos alérgenos do pólen do cajueiro 

(Anacardium occidentale L.) e comprovação clínica de alergia respiratória desencadeada 

pelo pólen do cajueiro”.    

NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Fabiane Pomiecinsky 

ENDEREÇO: Rua Desembargador Floriano Benevides, 221 – Bairro Edson Queiroz - 

Fortaleza – CEP 60811-690, telefone (85) 34773611 e (85)988684455. 

 

Prezado (a) participante,   

        Você está sendo convidado (a) a participar desta pesquisa desenvolvida por Fabiane 

Pomiecinsky – Professora da UNIFOR, que irá investigar a comprovação de alergia causada 

pelo pólen do cajueiro. Nós estamos desenvolvendo esta pesquisa porque queremos saber se 

os pacientes com alergia respiratória (rinite, asma ou conjuntivite alérgica) que pioram na 

época da polinização, tem testes alérgicos no sangue, na pele e no nariz que comprovem esta 

alergia ao pólen do cajueiro.   

1. POR QUE VOCÊ ESTÁ SENDO CONVIDADO A PARTICIPAR? O convite para a sua 

participação se deve ao fato de você apresentar rinite alérgica e/ou asma e/ou conjuntivite 

alérgica. Serão avaliados 80 pacientes tanto crianças quanto adultos, que fazem 

acompanhamento no ambulatório do NAMI da UNIFOR.    
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2. COMO SERÁ A MINHA PARTICIPAÇÃO? Ao participar desta pesquisa, você 

inicialmente responderá a algumas perguntas sobre alergias que você possa ter apresentado. 

Após, será realizado um exame de sangue, um teste na pele e um teste no nariz chamado de 

provocação nasal.   

O exame de sangue será realizado da seguinte maneira: será coletado sangue em quantidade 

de no máximo 20 mL (equivalente a 5 colheres). A coleta será realizada no laboratório do 

NAMI, com material descartável e todos os cuidados para ter um risco mínimo de 

contaminação. O material será armazenado para ser utilizado nesta pesquisa.  O teste na pele 

(Teste Cutâneo) é realizado da seguinte maneira: A região da pele a ser testada será limpa, 

suavemente, com algodão e álcool. Coloca-se uma gota da substância (pólen do cajueiro) a 

ser testada no braço. Será realizada uma leve picada na pele com uma lanceta descartável. 

Esta lanceta é semelhante a uma pequena agulha. A Leitura desse teste será feita 15 a 20 

minutos após o início e você pode sentir coceira no braço onde foi aplicado o teste. Esta 

coceira desaparece em 1 hora aproximadamente.    

O teste do nariz (teste de provocação nasal) será realizado da seguinte maneira: Inicialmente 

procede-se ao exame do nariz com uma lanterna para avaliar as condições do nariz. O teste 

deve ser realizado pela manhã, após se adaptar a temperatura do ambulatório. Você receberá 

2 jatos no nariz do pólen do cajueiro. Antes e após o uso deste spray nasal você será 

questionado sobre a intensidade dos sintomas de coceira, espirros, coriza e obstrução nasal. 

A obstrução nasal será avaliada através de um aparelho simples no nariz, que pode causar 

um leve desconforto, mas não é doloroso. Antes e após o spray no nariz será introduzida uma 

pequena escova fina e macia cerca de 2cm em cada narina girando, sendo logo em seguida 

suavemente retirada.   

Lembramos que a sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, e você tem plena 

autonomia e liberdade para decidir se quer ou não participar. Você pode desistir da sua 

participação a qualquer momento, mesmo após ter iniciado o (a) /os (as) avaliações de 

entrevista, exame de sangue, teste cutâneo ou teste nasal sem nenhum prejuízo para você. 

Não haverá nenhuma penalização caso você decida não consentir a sua participação, ou 

desistir dela. Contudo, ela é muito importante para a execução da pesquisa. A qualquer 

momento, durante a pesquisa ou posteriormente, você poderá solicitar ao pesquisador 

informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos 

meios de contato explicitados neste Termo. 

3. QUEM SABERÁ SE EU DECIDIR PARTICIPAR? Somente o pesquisador responsável 

e sua equipe saberá que você está participando desta pesquisa. Ninguém mais saberá da sua 

participação. Entretanto, caso você deseje que o seu nome / seu rosto / sua voz ou o nome da 

sua instituição conste do trabalho final, nós respeitaremos sua decisão. Basta que você 

marque ao final deste termo a sua opção.  
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4. GARANTIA DA CONFIDENCIALIDADE E PRIVACIDADE.  

Todos os dados e informações que você nos fornecer serão guardados de forma sigilosa. 

Garantimos a confidencialidade e a privacidade dos seus dados e das suas informações. Tudo 

que o (a) Sr. (a) nos fornecer ou que sejam conseguidas por entrevistas, exames de sangue, 

testes alérgicos na pele ou no nariz serão utilizadas (os) somente para esta pesquisa. A 

entrevista não será gravada. Poderão ser feitas imagens dos testes na pele para comparação 

entre os pacientes se houver sua autorização. Após o término da pesquisa estas imagens 

poderão ser utilizadas na publicação dos resultados se você estiver de acordo. O material da 

pesquisa, com os seus dados e informações, será armazenado em local seguro e guardado em 

arquivo por pelo menos 5 anos após o término da pesquisa. Qualquer dado que possa 

identificá- lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa. Caso você autorize que 

sua voz seja publicada, teremos o cuidado de anonimizá-la, ou seja, sua voz ficará diferente 

e ninguém saberá que é sua. Caso você autorize que sua imagem seja publicada, teremos o 

cuidado de anonimizá-la, ou seja, seu rosto ficará desfocado e/ou colocaremos uma tarja preta 

na imagem dos seus olhos e ninguém saberá que é você.   

5. EXISTE ALGUM RISCO SE EU PARTICIPAR? 

Com o teste da pele e do nariz provavelmente irá ocorrer uma reação parecida com a que 

acontece quando você entra em contato com o pólen do cajueiro pelo vento, como espirros, 

coceira, coriza, obstrução nasal e tosse.   É menos provável mas podem ocorrer manchas 

vermelhas pelo corpo e inchaço. Muito raramente, pode haver falta de ar, sensação de 

sufocamento e até morte. Os riscos e sintomas serão reduzidos pela (o) presença no local de 

médico e medicamentos disponíveis para tratar imediatamente uma reação. Sintomas graves 

além de muito raros, são imediatos, ou seja, acontecem no momento do teste, enquanto você 

ainda estiver sob supervisão médica e não há riscos de reações tardias. O teste será realizado 

pela pesquisadora, que é médica alergologista e tem experiência em tratar este tipo de reação.  

Com o teste de citologia nasal você poderá sentir coceira, espirros, lacrimejamento, tosse e 

dor de leve intensidade no nariz. Estes sintomas são passageiros e desaparecem em até 1 hora 

aproximadamente.  

6. EXISTE ALGUM BENEFÍCIO SE EU PARTICIPAR? Os benefícios esperados com a 

pesquisa são no sentido de que você será informado se foi confirmada sua alergia ao pólen 

do cajueiro. Estas informações serão úteis para ajudar o médico a escolher o melhor 

tratamento porque já se conhecerá o responsável pela sua doença, o que melhorará a sua 

qualidade de vida.  

7. FORMAS DE ASSISTÊNCIA E RESSARCIMENTO DAS DESPESAS. Se você 

necessitar de orientação ou tratamento como resultado encontrado nesta pesquisa, você 

continuará sendo acompanhado por mim, Fabiane Pomiecinski, médica alergologista, no 1º 

andar do NAMI da UNIFOR situado na rua Desembargador Floriano Benevides, 221 – Bairro 
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Edson Queiroz - Fortaleza – CEP 60811-690, telefone (85) 34773611, que prestarei a 

assistência.  Caso o (a) Sr. (a) aceite participar da pesquisa, não receberá nenhuma 

compensação financeira. Todas as coletas e exames serão realizados quando o sr. (a) 

comparecer para a consulta, não sendo necessário outras vindas ao centro de pesquisa para 

realização de exames exclusivos para a pesquisa.   

8. ESCLARECIMENTOS Se você tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos 

métodos utilizados nela, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável, 

Fabiane Pomiecinsky, médica alergologista, no 1º andar do NAMI da UNIFOR situado na 

rua Desembargador Floriano Benevides, 221 – Bairro Edson Queiroz - Fortaleza – CEP 

60811-690, telefone (85) 34773611 e (85)988684455. Horário de atendimento: 3as feiras das 

14 às 18h e 5as feiras das 8 às 12 h. Se você desejar obter informações sobre os seus direitos 

e os aspectos éticos envolvidos na pesquisa, poderá consultar o Comitê de Ética da 

Universidade de Fortaleza. O Comitê de Ética tem como finalidade defender os interesses 

dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e tem o papel de avaliar e 

monitorar o andamento do projeto, de modo que a pesquisa respeite os princípios éticos de 

proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da 

confidencialidade e da privacidade. Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade de Fortaleza – COÉTICA Av. Washington Soares, 1321, Bloco da Reitoria, 

Sala da Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 1º andar. Bairro Edson Queiroz, CEP 

60811-341. Horário de Funcionamento: 08:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 18:00hs. Telefone 

(85) 3477-3122, Fortaleza-CE.  

9. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO Se o (a) Sr. (a) estiver de acordo em participar 

da pesquisa, deve preencher e assinar este documento, que será elaborado em duas vias: uma 

via deste Termo ficará com o (a) Senhor (a) e a outra ficará com o pesquisador. O participante 

de pesquisa ou seu representante legal, quando for o caso, deve rubricar todas as folhas do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, apondo a sua assinatura na última 

página do referido Termo. O pesquisador responsável deve, da mesma forma, rubricar todas 

as folhas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, apondo sua assinatura na 

última página do referido Termo. 

  

10. ARMAZENAMENTO DE AMOSTRAS DE SANGUE (biorrepositório)  

As amostras de sangue coletadas no estudo serão utilizadas para analisar se você tem alergia 

ao pólen do cajueiro, mas após esse processamento das amostras ainda haverá sobra desse 

material que iremos armazenar durante o período desse projeto. Todo material será 

identificado apenas com um código (o nome do participante não será utilizado) e não poderá 

ser vendido nem utilizado para fazer produtos comerciais. O material será armazenado no 

Laboratório de Imunologia Clínica e Alergia (LIM 60) da Faculdade de Medicina da 
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Universidade de São Paulo (FMUSP), localizado na Av. Dr. Arnaldo, 455, São Paulo – SP, 

no 3º andar, sala 3209. Telefones: (11) 3061-8314, (11) 3061-8315 e 3061-8396. 

 O armazenamento destas amostras está incluso na participação do estudo, se você não 

concordar que suas amostras ou as amostras de seu representante legal sejam armazenadas, 

por favor, informe à equipe que você prefere não participar. Se você concordar em participar, 

a qualquer momento poderá mudar de ideia em relação a autorização do armazenamento das 

amostras. Caso mude de ideia, telefone ou escreva para o médico ou enfermeira do estudo 

para informa-los. A partir de então as amostras não serão disponibilizadas para a pesquisa e 

serão destruídas. 

É importante que você saiba que para utilizar essas amostras armazenadas no futuro, o 

pesquisador terá que apresentar um novo projeto de pesquisa para ser analisado e aprovado 

pelo Comitê de Ética e apresentar o novo projeto de pesquisa aos participantes para que os 

mesmos possam avaliar se querem participar, e então confirmar sua participação ao assinar 

um novo termo de consentimento como este. O sangue obtido para esta pesquisa será 

armazenado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Saúde que regulam o 

armazenamento de material biológico humano ou uso de material armazenado em pesquisas , 

e poderá ser armazenado por até 10 anos (resolução CNS 441/11). 

 

11. USO DE VOZ E/OU IMAGEM Caso o (a) Senhor (a) deseje que seu nome, seu rosto, 

sua voz ou o nome da sua instituição apareça nos resultados da pesquisa, sem serem 

anonimizados, marque um dos itens abaixo.  

 ____ Eu desejo que o meu nome conste do trabalho final. 

 ____ Eu desejo que o meu rosto/face conste do trabalho final.  

____ Eu desejo que a minha voz conste do trabalho final. 

____ Eu desejo que o nome da minha instituição conste do trabalho final. 

 

12. CONSENTIMENTO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 

________________________________________________________________________, 

portador (a) da cédula de identidade __________________________, declara que, após 

leitura minuciosa do TCLE, teve oportunidade de fazer perguntas e esclarecer dúvidas que 

foram devidamente explicadas pelos pesquisadores. Ciente dos serviços e procedimentos aos 

quais será submetido, e não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma 
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seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 

pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

Assinatura do pesquisador_______________________________________________  

Assinatura do participante_______________________________________________                                                                                                                                                   

Fortaleza, _______ de ________________ de _________. 

 

_________________________________________________________                                              

Assinatura do participante ou representante legal   

                                                                 

___________________________________________________                                                             

Assinatura do pesquisador 

                                                                     

__________________________________________________                            

Impressão digital 

 

Você receberá uma via deste termo de consentimento, assinada por você e pelo 

pesquisador do estudo para levar com você. 
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TERMO DE ASSENTIMENTO 7 – 11 ANOS 

 

 

Termo de Assentimento (7 a 11 anos) 

 

 Você está sendo convidado (a) a autorizar a sua participação, como voluntário (a), da 

pesquisa “Identificação de novos alérgenos do pólen do cajueiro (Anacardium 

occidentale L.) e comprovação clínica de alergia respiratória desencadeada pelo pólen 

do cajueiro”.  

 

Nome do Pesquisador: Fabiane Pomiecinsky 

Patrocinador da pesquisa: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo) 

Número de telefone do pesquisador: (85) 88684455  

Número de telefone do laboratório: (85) 3477-3000/ 34773223  

 

1. Como será a pesquisa? 

 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa. Se você participar, você poderá 

ajudar os médicos que trabalham com isso e outras crianças com alergias respiratórias (um 

problema de saúde em que algumas épocas do ano você sente muita coceira no nariz, nos 

olhos, nariz escorrendo, espirros). Seus pais permitiram que você participe. Você não precisa 

participar da pesquisa se não quiser, é um direito seu e não terá nenhum problema se desistir. 

As pessoas que irão participar dessa pesquisa têm de 02 a 65 anos de idade. Uma pesquisa é 

uma forma de entender direito como as coisas funcionam. Nessa pesquisa queremos saber se 

o pólen da flor do caju pode causar esses sintomas: coceira no nariz, nos olhos, nariz 

escorrendo, espirros.  

 

2. A pesquisa poderá ajudar você? 
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• Esse teste pode ajudar você a descobrir se o pólen do caju te faz mal. 

• Nós esperamos aprender coisas a partir desta pesquisa que possam ajudar outras crianças 

com a mesma doença que você. 

• Se você estiver preocupado com qualquer coisa relacionada a pesquisa, pergunte a Dr. 

Fabiane, responsável pela pesquisa, que eles tentarão responder suas perguntas da melhor 

maneira possível. 

 

3. O que acontecerá se você participar da pesquisa? 

 

 Primeiro serão realizadas algumas perguntas sobre alergias que você possa ter. Depois, será 

realizado um exame de sangue, um teste na pele e um teste no nariz. 

Vamos precisar tirar um pouco de sangue do seu braço. Quando é feito um exame de sangue, 

isso pode doer um pouco. Vamos coletar uma quantidade igual a de 5 colheres de sopa.  

O teste na pele: A região da pele a ser testada será limpa, suavemente, com algodão e álcool. 

Colocamos uma gota do pólen no braço seguida de uma picadinha no braço e vamos ver o 

resultado de 15 a 20 minutos depois. Você pode sentir coceira no braço onde foi aplicado o 

teste. Esta coceira desaparece em 1 hora aproximadamente.  

 

 

Figura 1. Teste da pele 

 

O teste do nariz: Vamos usar uma lanterna para ver se está tudo bem com o seu nariz. Esse 

teste tem que ser feito de manhã. Vamos espirrar duas vezes o pólen no seu nariz. Antes e 

após o uso deste teste você será questionado sobre os sintomas de coceira, espirros, coriza e 
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obstrução nasal (quando seu nariz está tampado). Com um aparelho simples que pode causar 

um leve desconforto, mas não é doloroso, vamos ver como está seu nariz. É um exame que 

pode ser realizado com segurança no ambulatório do NAMI (Núcleo de Atenção Integrada 

Médica). Antes e após a aplicação dos jatos vamos colocar uma escova pequena e macia no 

seu nariz, girar e retirar logo em seguida,  

É possível ocorrer espirros, coceira, coriza, entupimento nasal e tosse com o teste da pele e 

do nariz. É menos provável, mas podem ocorrer manchas vermelhas pelo corpo e inchaço, 

que desaparecem em 1 hora. Muito raramente, pode haver falta de ar, sensação de 

sufocamento e até morte. Os riscos e sintomas serão reduzidos pela (o) presença no local de 

médico e remédios disponíveis para tratar imediatamente uma reação. Sintomas graves além 

de muito raros, são imediatos, ou seja, acontecem no momento do teste, enquanto você ainda 

estiver com a médica e não há riscos de reações tardias, ou seja, depois que você for embora.  

O teste será realizado pela pesquisadora, que é médica e tem experiência em tratar este tipo 

de reação. No local, teremos todos os remédios certos para cuidar de você. Com o exame da 

escova no nariz você pode sentir coceira no nariz, espirros, lacrimejamento, tosse e dor leve 

no nariz. Mas há coisas boas que podem acontecer como saber se sua alergia ó por causa do 

pólen do cajueiro. Estas informações serão úteis para ajudar o médico a escolher o melhor 

tratamento para você, porque já se conhecerá o responsável pela sua doença.  

• Você também pode mudar de ideia e deixar a pesquisa mais tarde, mesmo que você já tenha 

começado a participar. 

• Você só precisará visitar o local da pesquisa uma vez, quando vier na sua consulta com a 

médica. 

• A médica examinará você durante o processo para ver se está tudo bem e como você está 

se sentindo. 

 

4. Você tem que participar dessa pesquisa? 

 

• Converse com sua mãe, com o seu pai ou com a pessoa que toma conta de você sobre como 

você se sente. 

• Se você não quiser participar da pesquisa, ninguém ficará chateado com você e, mesmo 

assim, você poderá continuar o tratamento para seu problema de saúde. 
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• Você precisa dizer para sua mãe, para seu pai ou para a pessoa que toma conta de você se 

você sentir alguma coisa diferente do normal. 

 

5. Alguém saberá se você participar dessa pesquisa? 

 

• Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, 

nem daremos a estranhos as informações que você nos der. 

• A médica da pesquisa precisa saber algumas coisas sobre você como sua a idade, onde você 

nasceu. Quando terminarmos a pesquisa você ficará sabendo dos resultados. Daremos os 

resultados para você e seus pais ou responsáveis. 

• Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu escrevi os telefones na parte de 

cima desse texto. 

• Sempre que você tiver dúvidas, faça quantas perguntas quiser. 

• Marcarei minha decisão abaixo, indicando se eu quero ou não participar deste estudo. Posso 

mudar de ideia e parar o estudo a qualquer momento. 

 

 _____ Sim, eu quero participar. 

 _____ Não, eu não quero participar. 

 

6. Comitê de Ética que analisou a pesquisa. 

 

O Comitê de Ética serve para defender as pessoas que participam de alguma pesquisa e para 

verificar se ela está sendo feita da forma correta. Qualquer dúvida que você tenha sobre a sua 

participação na pesquisa você avisa seu pai, sua mãe ou a pessoa que cuida de você para que 

entre em contato conosco. Nós tiraremos todas as suas dúvidas sobre a sua participação na 

pesquisa. Abaixo você encontra o endereço aonde nós funcionamos e horário que poderá nos 

procurar.  

 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade de Fortaleza – COÉTICA 

Av. Washington Soares, 1321, Bloco da Reitoria, Sala da Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação, 1º andar. 



50 

 

Horário de Funcionamento: 08:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 18:00hs. 

Bairro Edson Queiroz, CEP 60811-341. 

Telefone (85) 3477-3122, Fortaleza-CE. 

 

7. Declaração de assentimento. 

 

Li, ou alguém leu para mim, este termo e tive tempo para pensar sobre ele. Minha mãe, meu 

pai ou a pessoa que toma conta de mim sabe sobre este estudo e quer que eu participe dessa 

pesquisa. A pesquisa e os procedimentos relacionados foram explicados para mim de uma 

maneira que eu pudesse entender. 

Meus pais e eu podemos fazer qualquer pergunta para o médico do estudo a qualquer 

momento. 

Eu receberei uma via original assinada deste termo. 

___________________________________________________ 

Nome da criança (impresso/em letras de forma) 

___________________________________________________ 

Data 

_______________________________________________________ 

Assinatura da criança 

 

A ser datado pelo participante ou por seu representante/testemunha se o participante não 

puder ler. 

_____________________________________________________ 

Nome do representante legal/testemunha, se aplicável (impresso/em letras de forma) * 

_______________________________________________________ 

Assinatura Data 

 

*É necessária uma testemunha se o participante não puder ler (por exemplo, se for cego ou 

analfabeto) ou se for indicado pelo plano da pesquisa. A testemunha deverá participar de toda 

a discussão do consentimento do participante. Ao assinar este termo de consentimento, a 

testemunha garante que as informações apresentadas neste termo foram explicadas ao 



51 

 

participante, que ele parece ter entendido o que foi explicado e que ele forneceu seu 

consentimento por vontade própria. 

A ser datado pela pessoa que assinou. 

 

Pesquisador: 

Expliquei o estudo de forma completa e cuidadosa à criança e aos pais/tutor legal. Foi dada 

a eles uma oportunidade de fazer perguntas sobre a natureza, os riscos e os benefícios da 

participação da criança nesta pesquisa. 

____________________________________ __________________________ 

Assinatura do pesquisador Data 

________________________________________ 

Nome do pesquisador impresso/em letras de forma 
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TERMO DE ASSENTIMENTO 12 – 18 ANOS 

 

Termo de Assentimento (12 a 18 anos) 

 

 Você está sendo convidado (a) a autorizar a sua participação, como voluntário (a), da 

pesquisa “Identificação de novos alérgenos do pólen do cajueiro (Anacardium 

occidentale L.) e comprovação clínica de alergia respiratória desencadeada pelo pólen 

do cajueiro”.  

 

Nome do Pesquisador: Fabiane Pomiecinsky 

Patrocinador da pesquisa: FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo) 

Número de telefone do pesquisador: (85) 88684455  

Número de telefone do laboratório: (85) 3477-3000/ 34773223  

 

1. Como será a pesquisa? 

 

Você está sendo convidado para participar de uma pesquisa. Se você participar, você poderá 

ajudar os médicos e outras pessoas com alergias respiratórias (problema de saúde em que 

você tem os sintomas como coceira no nariz, nos olhos, nariz escorrendo, espirros). Seus pais 

permitiram que você participe. Você não precisa participar da pesquisa se não quiser, é um 

direito seu, não terá nenhum problema se desistir. As pessoas que irão participar dessa 

pesquisa têm 02 e 65 anos de idade. Uma pesquisa é uma forma de entender direito como as 

coisas funcionam. Nessa pesquisa queremos saber se o pólen da flor do cajueiro pode causar 

esses sintomas que escrevemos acima. 

 

2. A pesquisa poderá ajudar você? 

 

• Esse teste pode ajudar você a descobrir se o pólen do cajueiro te faz mal. 

• Nós esperamos descobrir coisas a partir desta pesquisa que possam ajudar outras pessoas 

com a mesma doença que você. 
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• Se você estiver preocupado com qualquer coisa relacionada a pesquisa, pergunte a Dr. 

Fabiane, responsável pela pesquisa, que ela tentará responder suas perguntas da melhor 

maneira possível. 

 

3. O que acontecerá se você participar da pesquisa? 

 

 Primeiro serão realizadas algumas perguntas sobre alergias que você possa ter. Depois, será 

realizado um exame de sangue, um teste na pele e um teste no nariz. 

O exame de sangue será realizado da seguinte maneira: será coletado sangue em quantidade 

de no máximo 20 mL (equivalente a 5 colheres de sopa). A coleta será realizada no 

laboratório do NAMI, com material descartável e todos os cuidados para ter um risco mínimo 

de contaminação.  

O teste na pele:  A região da pele a ser testada será limpa, suavemente, com algodão e álcool. 

Colocamos uma gota do pólen no braço. Você vai sentir uma picadinha no braço e vamos ver 

o resultado de 15 a 20 minutos depois. Você pode sentir coceira no braço onde foi aplicado 

o teste. Esta coceira desaparece em 1 hora aproximadamente.  

O teste do nariz: Vamos usar uma lanterna para avaliar as condições do seu nariz. Esse teste 

tem que ser feito de manhã. Vamos espirrar duas vezes o pólen no seu nariz. Antes e após o 

teste você será questionado sobre os sintomas de coceira, espirros, coriza e obstrução nasal 

(quando seu nariz está entupido). Com um aparelho simples que pode causar um leve 

desconforto, mas não é doloroso, vamos ver como está seu nariz. É um exame que pode ser 

realizado com segurança no ambulatório do NAMI (Núcleo de Atenção Integrada Médica). 

Antes e após a aplicação dos jatos vamos colocar uma escova pequena e macia no seu nariz, 

girar e retirar logo em seguida. 

É possível ocorrer espirros, coceira, coriza, entupimento nasal e tosse com o teste da pele e 

do nariz. É menos provável, mas podem ocorrer manchas vermelhas pelo corpo e inchaço, 

que desaparecem em 1 hora.  Muito raramente, pode haver falta de ar, sensação de 

sufocamento. Se você sentir qualquer sensação estranha, deve sempre avisar um adulto. Se 

você sentir qualquer mal-estar, o médico estará próximo para te ajudar, você tomará um 

remédio para se sentir melhor. Não há riscos de reações tardias, ou seja, depois que você for 

embora.  O teste será realizado pela pesquisadora, que é médica e tem experiência em tratar 
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este tipo de reação. No local, teremos todos os remédios certos para cuidar de você. Com o 

exame da escova no nariz você pode sentir coceira no nariz, espirros, lacrimejamento, tosse 

e dor leve no nariz. Mas há coisas boas que podem acontecer como saber se sua alergia é 

causada mesmo pelo pólen do cajueiro. Estas informações serão úteis para ajudar o médico 

a escolher o melhor tratamento para você, porque já se conhecerá o responsável pela sua 

doença  

• Você também pode mudar de ideia e deixar a pesquisa mais tarde, mesmo que você já tenha 

começado a participar. 

• Você só precisará visitar o local da pesquisa uma vez, quando vier na sua consulta com a 

médica. 

• A médica examinará você durante a consulta para ver se está tudo bem e como você está se 

sentindo. 

 

4. Você tem que participar dessa pesquisa? 

 

• Converse com seu responsável. 

• Se você não quiser participar da pesquisa, você poderá continuar o tratamento para seu 

problema de saúde. 

• Você precisa sempre informar a algum responsável se você sentir alguma coisa diferente 

do normal. 

 

5. Alguém saberá se você participar dessa pesquisa? 

 

• Ninguém saberá que você está participando da pesquisa, não falaremos a outras pessoas, 

nem daremos a estranhos as informações que você nos der. 

• A médica da pesquisa precisa saber algumas coisas sobre você como sua a idade, onde você 

nasceu. 

• Quando terminarmos a pesquisa você ficará sabendo dos resultados. Daremos os resultados 

para você e seus pais ou responsáveis. 

• Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Os telefones estão na parte de cima 

desse texto. 
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• Sempre que você tiver dúvidas, faça quantas perguntas quiser. 

• Marcarei minha decisão abaixo, indicando se eu quero ou não participar deste estudo. Posso 

mudar de ideia e parar o estudo a qualquer momento. 

 

 _____ Sim, eu quero participar. 

 _____ Não, eu não quero participar. 

 

6. Comitê de Ética que analisou a pesquisa. 

 

O Comitê de Ética serve para defender as pessoas que participam de alguma pesquisa e para 

verificar se ela está sendo feita da forma correta. Qualquer dúvida que você tenha sobre a sua 

participação na pesquisa você avisa seu pai, sua mãe ou a pessoa que cuida de você para que 

entre em contato conosco. Nós tiraremos todas as suas dúvidas sobre a sua participação na 

pesquisa. 

Abaixo você encontra o endereço aonde nós funcionamos e horário que poderá nos procurar.  

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade de Fortaleza – COÉTICA 

Av. Washington Soares, 1321, Bloco da Reitoria, Sala da Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-

graduação, 1º andar. Horário de Funcionamento: 08:00hs às 12:00hs e 13:30hs às 18:00hs. 

Bairro Edson Queiroz, CEP 60811-341. Telefone (85) 3477-3122, Fortaleza-CE. 

 

7. Declaração de assentimento. 

 

Li, ou alguém leu para mim, este termo e tive tempo para pensar sobre ele. 

Meu responsável sabe sobre este estudo e quer que eu participe da pesquisa. 

A pesquisa e os procedimentos relacionados foram explicados para mim de uma maneira que 

eu pudesse entender. 

Meus responsáveis e eu podemos fazer qualquer pergunta para o médico do estudo a qualquer 

momento. 

Eu receberei uma via original assinada deste termo. 

___________________________________________________ 

Nome do adolescente (impresso/em letras de forma) 



56 

 

___________________________________________________ 

Data 

_______________________________________________________ 

Assinatura do adolescente 

A ser datado pelo participante ou por seu representante/testemunha se o participante não 

puder ler. 

_____________________________________________________ 

Nome do representante legal/testemunha, se aplicável (impresso/em letras de forma) * 

_______________________________________________________ 

Assinatura Data 

*É necessária uma testemunha se o participante não puder ler (por exemplo, se for cego ou 

analfabeto) ou se for indicado pelo plano da pesquisa. A testemunha deverá participar de toda 

a discussão do consentimento do participante. Ao assinar este termo de consentimento, a 

testemunha garante que as informações apresentadas neste termo foram explicadas ao 

participante, que ele parece ter entendido o que foi explicado e que ele forneceu seu 

consentimento por vontade própria. 

A ser datado pela pessoa que assinou. 

 

Pesquisador: 

Expliquei o estudo de forma completa e cuidadosa ao adolescente e aos pais/tutor legal. Foi 

dada a eles uma oportunidade de fazer perguntas sobre a natureza, os riscos e os benefícios 

da participação do adolescente nesta pesquisa. 

____________________________________ __________________________ 

Assinatura do pesquisador Data 

________________________________________ 

Nome do pesquisador impresso/em letras de forma 

 

 

 


