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RESUMO 

 

SIMONETI, Christian Silva. Estudo comparativo da sensibilização alérgica a animais de 

laboratório e sensibilização alérgica comum: efeitos sobre sintomas cutâneos, rinite, 

asma e hiperreatividade brônquica avaliada pelo teste de broncoprovocação com 

manitol. 2018. 138 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Trabalhadores expostos a animais de laboratório possuem elevado risco de desenvolvimento 

de reações alérgicas a proteínas animais, conhecidas como alergia a animais de laboratório. A 

constante eliminação de proteínas dos animais através da saliva, suor e principalmente pela 

urina faz com que os laboratórios e biotérios tornem-se lugares propícios para o 

desenvolvimento de reações alérgicas. É de conhecimento que a atopia, definida como teste 

cutâneo de hipersensibilidade imediata (TCHI) a qualquer alérgeno, é um dos principais 

fatores de risco para alergia a animais de laboratório. Ao se estudar atopia como fator de 

risco, acreditamos que seria mais efetivo analisar os efeitos da sensibilização a alérgenos 

ocupacionais em comparação aos comuns, pois nossa hipótese é de que, assim, chegamos ao 

principal marcador de risco. O presente estudo teve como objetivo investigar a associação 

entre sensibilização alérgica ocupacional e a presença de desfechos clínicos. Especulamos que 

a contínua exposição ocupacional ao alérgeno ocupacional sensibilizante faça com que a 

sensibilização ocupacional seja melhor marcador de risco para tais reações alérgicas do que a 

sensibilização comum. O presente estudo transversal foi realizado em duas universidades 

brasileiras, onde trabalhadores e estudantes eram expostos a pelo menos um dos seguintes 

animais: rato, camundongo, cobaia, coelho e hamster. Os voluntários foram submetidos à 

TCHI, com 5 alérgenos denominados ocupacionais (alérgenos de rato, camundongo, cobaia, 

coelho e hamster) e 11 alérgenos chamados comuns (alérgenos de ácaros, gato, cachorro, 

baratas, fungos e mistura de gramíneas). Os indivíduos foram alocados em grupos de acordo 

com o resultado do TCHI: grupo não sensibilizado (TCHI negativo para todos os alérgenos 

testados), grupo sensibilização comum (TCHI positivo para qualquer alérgeno comum) e 

grupo sensibilização ocupacional (TCHI positivo para qualquer alérgeno ocupacional). Os 

indivíduos responderam questões sobre características da exposição a animais, sintomas, 

doenças alérgicas e respiratórias, e também foram submetidos à espirometria e teste de 

broncoprovocação com manitol para detectar hiperreatividade brônquica (HRB). Razão de 

prevalência (RP) foi estimada usando regressão de Poisson. Dados de 453 indivíduos foram 



 
 

analisados. O grupo não sensibilizado foi composto por 237 indivíduos, o grupo 

sensibilização comum, composto por 142 indivíduos e o grupo sensibilização ocupacional, 

composto por 74 indivíduos. A sensibilização ocupacional associou-se ao aumento de risco 

para os seguintes desfechos: sintomas cutâneos (RP: 1,36; intervalo de confiança de 95% 

(IC95%): 1,01-1,85), sibilo (RP: 1,75; IC95%: 1,21-2,53), rinite (RP: 1,25; IC95%: 1,11-

1,40), dispneia noturna (RP: 2,40; IC95%: 1,31-4,40), HRB (RP: 2,47; IC95%: 1,50-4,09) e 

asma confirmada (RP: 2,65; IC95%: 1,45-4,85), quando comparado ao grupo sensibilização 

comum. Além disso, a sobreposição de asma, rinite e sintomas cutâneos no mesmo indivíduo 

foi mais frequente no grupo sensibilização ocupacional com valor de 16,2% versus 4,9% do 

grupo sensibilização comum e 1,6% do grupo não sensibilizado (p<0,01). Concluímos que a 

sensibilização alérgica ocupacional esteve associada com aumento de prevalência dos 

desfechos estudados, quando comparada à sensibilização comum, exceto para eczema ou 

alergia cutânea. Acreditamos que a realização periódica de TCHI com alérgenos ocupacionais 

poderia contribuir para detecção de risco elevado para doenças alérgicas e respiratórias entre 

trabalhadores expostos a animais de laboratório. 

 

Palavras-chave: Asma. Hiperreatividade brônquica. Epidemiologia. Alergia ocupacional. 

Rinite. Trabalho. Diagnóstico. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

SIMONETI, Christian Silva. Comparison between allergic sensitization to laboratory 

animals and sensitization to common allergens: effects on skin symptoms, rhinitis, 

asthma, and bronchial hyperresponsiveness assessed by bronchial challenge test with 

mannitol. 2018. 138 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Workers exposed to laboratory animals have a high risk of developing allergic reactions to 

laboratory animals, known as laboratory animal allergy (LAA). Animals constantly eliminate 

proteins through saliva, sweat and especially urine, which makes laboratories and animal 

rooms favorable to the development of allergic reactions. We know that atopy, defined as a 

positive skin prick test (SPT) to any allergen, is a major risk factor for LAA. When 

considering atopy as a risk factor, we believe that it would be more effective to analyze the 

effects of occupational sensitization than the effects of common sensitization, thus our 

hypothesis is that occupational sensitization would lead to the main risk biomarker. The 

present study aimed to investigate the association between occupational allergic sensitization 

and the presence of clinical outcomes. We speculate that the continuous occupational 

exposure to the sensitizing occupational allergen will make occupational sensitization a better 

marker of risk than common sensitization. The present cross-sectional study was carried out 

in two Brazilian universities, where workers and students were exposed to at least one of the 

following animals: rat, mouse, guinea pig, rabbit and hamster. The volunteers were submitted 

to SPT with 5 occupational allergens (rat, mouse, guinea pig, rabbit and hamster allergens) 

and 11 common allergens (mite, cat, dog, cockroaches, fungi and grass mix allergens). 

Individuals were allocated into groups according to the outcome of SPT: non-sensitized group 

(negative SPT for all allergens tested), common sensitization group (positive SPT for any 

common allergen) and occupational sensitization group (positive SPT for any occupational 

allergen). Individuals answered questions about characteristics of animal exposure, 

symptoms, allergic and respiratory diseases, and also underwent spirometry and bronchial 

challenge test with mannitol to detect bronchial hyperresponsiveness (BHR). Prevalence ratio 

(PR) was estimated using Poisson regression. Data from 453 individuals were analyzed. 

Occupational sensitization was associated with an increased risk for skin symptoms (PR: 1.36, 

95% confidence interval (95% CI: 1.01-1.85), wheezing (RP: 1.75, 95% CI: 1.21-2.53), 

rhinitis (RP: 1.25, 95% CI: 1.11-1.40), nocturnal dyspnoea (RP: 2.40, 95% CI: 1.31-4.40), 



 
 

BHR (PR: 2.47, 95% CI: 1.50-4.09) and confirmed asthma (PR: 2.65; 95% CI: 1.45-4.85) 

when compared to the common sensitization group. In addition, overlap of asthma, rhinitis, 

and skin symptoms in the same individual was more frequent in the occupational sensitization 

group, 16.2% versus 4.9% in the common sensitization group and 1.6% in the non-sensitized 

group (p <0.01). We concluded that occupational allergic sensitization was associated with an 

increased prevalence of all studied outcomes when compared to common sensitization, except 

for eczema or skin allergy. We believe that periodic SPT with occupational allergens could 

contribute to the detection of high risk for allergic and respiratory diseases among workers 

exposed to laboratory animals. 

 

Keywords: Asthma. Bronchial hyperresponsiveness. Epidemiology. Occupational allergy. 

Rhinitis. Work. Diagnosis. 
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1 INTRODUÇÃO
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1.1 Alergia a animais de laboratório - Conceitos 

 

Trabalhadores expostos a animais de laboratório possuem elevado risco de 

desenvolvimento de reações alérgicas, condição conhecida como alergia a animais de 

laboratório (AOYAMA et al., 1992) e caracterizada por sintomas de urticária, conjuntivite, 

rinite e asma (HUNSKAAR; FOSSE, 1990). Esse grupo de trabalhadores está exposto a 

alérgenos dos roedores, que são causas comuns de sensibilização e aumentam os riscos de 

doenças (JEAL; JONES, 2010). Além disso, o risco torna-se mais relevante visto que, após a 

sensibilização ocupacional, exposições a concentrações muito pequenas ao agente 

sensibilizante podem induzir asma (TARLO; LEMIERE, 2014). 

Sensibilizações alérgicas a rato e camundongo são as mais frequentemente observadas 

entre indivíduos expostos a animais de laboratório (SIMONETI et al., 2016). Tal 

característica é principalmente relacionada ao fato desses animais serem os mais comumente 

utilizados nos laboratórios de pesquisa (FERRAZ et al., 2013), e não ao fato de que rato e 

camundongo sejam mais alergênicos, uma vez que a prevalência de sintomas entre indivíduos 

expostos a rato e camundongo é similar à prevalência de sintomas entre indivíduos expostos a 

cobaia, coelho e hamster (AOYAMA et al., 1992). 

O primeiro relato de alergia a camundongos em trabalhadores de um laboratório foi 

publicado por Sorrell e Gottesman (1957). Rajka (1961) descreveu uma série de 10 pacientes 

com alergia à cobaia, rato, coelho e camundongo. Contudo, a alta prevalência dessa condição 

passou a ser evidenciada a partir de estudos transversais epidemiológicos conduzidos na 

década de 1980 (COCKCROFT et al.,1981; GROSS, 1980; SCHUMACHER; TAIT; 

HOLMES, 1981). 

Alergia a animais de laboratório é uma forma de doença alérgica ocupacional (BUSH; 

STAVE, 2003) causada por reações de hipersensibilidade imediata, associada com produção 

de IgE específica aos alérgenos animais (JEAL; JONES, 2010). Células apresentadoras de 

antígenos presentes nos pulmões e na pele capturam os alérgenos dos animais, estimulando a 

produção de citocinas e replicação de células T, levando a uma resposta de leucotrienos e 

histamina. Essa reação causará edema, constrição da musculatura da via aérea, aumento da 

secreção de muco e estimulação nervosa (WOLFLE; BUSH, 2001). 
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Alérgenos de roedores podem ser encontrados no pelo, saliva, urina e soro dos 

animais, sendo a urina a principal via de exposição das proteínas alergênicas de rato e 

camundongo (TAYLOR; LONGBOTTOM; PEPYS, 1977). Os principais alérgenos do rato 

são Rat n 1A (com peso molecular de 20 a 21 kDa) e Rat n 1B (com peso molecular de 16 a 

17 kDa), que são alérgenos variantes de globulinas alfa 2. Enquanto o principal alérgeno de 

camundongo é uma pré-albumina chamada de Mus m1 (com peso molecular de 19 kDa) 

(WOOD, 2001). Tanto Mus m1 como Rat n1 são produzidas no fígado, sob controle de 

hormônios androgênicos. Camundongos machos adultos liberam até 4 vezes mais alérgeno 

Mus m1, do que camundongos fêmeas. Assim como o alérgeno Rat n1 é liberado em maiores 

quantidades por ratos machos adultos (JONES, 2015). 

No ambiente de trabalho, o contato com os alérgenos ocorre durante atividades 

rotineiras, tais como, transporte de animais, alimentação, sacrifícios, cirurgias, coleta de 

tecidos, inoculação, contato com os fluídos corporais e limpeza de materiais e de ambientes 

(HARRIES; CROMWELL, 1982). Além disso, os alérgenos podem ser encontrados 

depositados na superfície de materiais e equipamentos ou em suspensão no ar. Todas essas 

características fazem com que laboratórios de pesquisa e biotérios tornem-se locais propícios 

para o desenvolvimento de alergias (BUSH; WOOD; EGGLESTON, 1998; TAYLOR; 

LONGBOTTOM; PEPYS, 1977). 

 

1.2 Fatores de risco para doenças respiratórias e alérgicas a animais de laboratório 

 

Com o aumento do interesse pelas alergias a animais de laboratório, diversos estudos 

foram conduzidos a partir dos anos 80, para investigar seus principais fatores de risco. Entre 

estes, estão: natureza e intensidade da exposição aos animais (KRUIZE et al., 1997; PENG et 

al., 2011; SLOVAK; HILL, 1987), atopia (HEEDERIK et al., 1999; HOLLANDER; 

DOEKES; HEEDERIK, 1996; HOLLANDER; HEEDERIK; DOEKES, 1997; 

KRAKOWIAK; SZULC; GORSKI, 1997), sensibilização prévia a gato e cachorro (BLAND 

et al., 1986; BRYANT et al. 1995; CULLINAN et al., 1994; HOLLANDER, DOEKES; 

HEEDERIK, 1996; RENSTROM et al., 2001), tabagismo (CULLINAN et al., 1999; 

HUNSKAAR; FOSSE, 1990; KRAKOWIAK; SZULC; GORSKI, 1997; VENABLES et al., 

1988), exposição a outros irritantes (CULLINAN et al., 1994), estágio com animais de 

laboratório (GAUTRIN et al., 2001), hiperreatividade à metacolina (GAUTRIN et al., 2001), 
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sexo masculino (HOLLANDER et al., 1999), IgE pré-exposição > 100 kU/l (KROP et al., 

2009; RENSTROM et al., 2001), sintomas respiratórios (AOYAMA et al., 1992) e trabalho 

com roedores machos (RENSTROM et al., 2001).  

 

1.2.1 Atopia 

 

A atopia é considerada o principal fator de risco intrínseco para o desenvolvimento de 

reações alérgicas a animais de laboratório (CORRADI; FERDENZI; MUTTI, 2012). Pessoas 

que apresentam predisposição a reações IgE são chamadas de atópicas (CORRADI; 

FERDENZI; MUTTI, 2012; HUNSKAAR; FOSSE, 1990). Na prática clínica, existem ao 

menos três conceitos distintos para atopia. Primeiro, atopia pode ser definida pela história 

pessoal. Segundo, atopia pode ser definida com base na história familiar. Terceiro, atopia 

pode ser definida com base em exames laboratoriais, como por exemplo, o teste cutâneo de 

hipersensibilidade imediata (TCHI), realizada com um grupo padronizado de alérgenos 

(HUNSKAAR; FOSSE, 1990). A maior parte dos estudos publicados nesta área definem 

atopia como TCHI positivo a qualquer alérgeno testado (JEAL et al., 2003; JEAL et al., 2006; 

JEAL, et al., 2009; JONES et al., 2014a; JONES et al., 2014b; NIEUWENHUIJSEN et al., 

2003; NGUYEN et al., 2003; PACHECO et al., 2010; PALMBERG et al., 2015). 

Indivíduos atópicos são de 3 a 10 vezes mais propensos a sensibilizar-se aos alérgenos 

de origem animal, quando comparados aos indivíduos não atópicos (RENSTROM et al., 

2001; HOLLANDER; DOEKES; HEEDERIK, 1996). Indivíduos atópicos desenvolvem mais 

cedo sintomas de alergia a animais de laboratório do que os indivíduos não atópicos 

(BOTHAM; DAVIES; TEASDALE, 1987) e, por fim, atópicos desenvolvem formas mais 

graves de alergia a animais de laboratório, quando comparados aos não atópicos (CULLINAN 

et al., 1994; HUNSKAAR; FOSSE, 1990). 

Claramente, atopia é um importante fator de risco para reações alérgicas a animais de 

laboratório como já fora apresentando por vários estudos. Entretanto, ao comparar indivíduos 

atópicos com indivíduos não atópicos, não é de se estranhar que os indivíduos atópicos sejam 

mais alérgicos e propensos a sintomas, como demonstrados em vários estudos (HEEDERIK et 

al., 1999; JEAL et al. 2006; KRAKOWIAK; SZULC; GORSKI, 1997; KROP et al., 2009; 

NICHOLSON, P. J. et al., 2010; NIEUWENHUIJSEN et al., 2003; PACHECO, K. A. et al. 

2010; PALMBERG et al., 2015). Dessa forma, novos estudos focando a atopia devem ser 
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realizados com uma metodologia mais aperfeiçoada que permita avanços do conhecimento, 

como propusemos nessa tese. 

 

1.3 Alergia a animais de laboratório - Prevalência 

 

A prevalência de alergia a animais de laboratório é estimada entre 11% a 44% (BUSH; 

STAVE, 2003). Essa ampla variação da prevalência é devida aos diferentes critérios para sua 

definição, baseada em exames laboratoriais ou em relato de sintomas (ACTON; 

MCCAULEY, 2007). Os sintomas mais prevalentes entre esses indivíduos são a rinite e a 

conjuntivite alérgica, observadas em até 80% dos indivíduos com alergia aos animais de 

laboratório, enquanto reações cutâneas podem ser observadas em quase 40% desses 

indivíduos (CORRADI; FERDENZI; MUTTI, 2012). Dos indivíduos que tornam-se 

sintomáticos, 4% a 22% podem desenvolver asma relacionada ao trabalho, que pode persistir 

mesmo com a cessação da exposição (BUSH; STAVE, 2003). 

Entre veterinários e estudantes de veterinária observou-se que 36% dos indivíduos 

foram sensibilizados a pelo menos 1 alérgeno animal (5% sensibilizado a pássaros, 14% 

sensibilizados a mamíferos e 17% sensibilizados a mamíferos e pássaros). Entre os 

voluntários, 52% relataram sintomas associados com a exposição aos animais. Entre os 

sintomáticos, rinite foi relatada por 37,0% dos indivíduos, asma foi relatada por 34,0% dos 

indivíduos, alergia cutânea relatada por 29,0% dos indivíduos e conjuntivite relatada por 

33,0% dos indivíduos (MOGHTADERI; FARJADIAN; ABBASZADEH HASIRI, 2014). 

Muzembo et al. (2014) mostraram que entre trabalhadores com sintomas relacionados 

a exposição a animais de laboratório, 14,0% relataram sintomas nasais e oftalmológicos, 8,2% 

relataram sintomas cutâneos e 3,7% reportaram sintomas de asma. Nosso grupo demonstrou 

prevalência de 2,8% de asma relacionada ao trabalhado (definida por TCHI positivo a pelo 

menos 1 animal de laboratório associado a sintomas de asma), enquanto a prevalência de 

sensibilização a animais de laboratório foi de 16,3% (FERRAZ et al. 2013). 

Krop et al. (2009) apresentaram incidência de sensibilização aos animais de 

laboratório de 10,7 casos novos por 100 pessoas-ano. A incidência de sensibilização a rato foi 

de 8,7 casos novos por 100 pessoas-ano e incidência de 5,8 casos novos por 100 pessoas-ano 

de sensibilização a camundongo. Elliott et al. (2005) demonstraram incidência de sintomas de 

alergia a animais de laboratório de 2,26 casos novos por 100 pessoas-ano. Dos indivíduos que 
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tornaram-se sintomáticos, 87,8% relatam sintomas de rinite, 20,5% relataram erupções 

cutâneas e 18,3% relataram sintomas de asma. 

Os resultados referentes à prevalência e incidência de sintomas devido exposição aos 

animais de laboratório podem ser subestimados, visto que trabalhadores sintomáticos ou mais 

sensíveis são mais susceptíveis a abandonar o emprego pelo risco que a exposição 

ocupacional traz (LE MOUAL et al., 2008). Sendo assim, existe o risco de uma seleção 

natural no ambiente de trabalho, onde os estudos tenderão a avaliar os indivíduos mais 

saudáveis.  

Além disso, a prevalência e incidência de asma pode ser novamente subestimada ou 

talvez supervalorizada, dependendo da percepção dos sintomas do próprio indivíduo, uma vez 

que alguns estudos fazem a detecção de asma por meio de relato de sintomas, ao invés de 

utilizarem medidas diretas para avaliação da função pulmonar. 

 

1.4 Alergia a animais de laboratório - História natural 

 

Estudos transversais e longitudinais têm sido conduzidos com indivíduos expostos a 

animais de laboratório com o objetivo de investigar possíveis períodos de latência para o 

desenvolvimento de sintomas alérgicos relacionados à exposição. Gross (1980) investigou um 

grupo de 399 trabalhadores com exposição regular a animais de laboratório e, desses, 59 

apresentaram sintomas de alergia aos animais de laboratório. O autor observou que entre os 

voluntários sintomáticos, a maior parte relatou que os sintomas iniciaram com menos de 6 

meses após o início da exposição. Nenhum voluntário sintomático relatou que seus sintomas 

iniciaram depois de 4 anos ou mais após o início da exposição. Além disso, verificou-se que 

entre indivíduos sintomáticos, sintomas nasais foram relatados por todos os 59 voluntários e 

sintomas torácicos relatados por 30 voluntários, sendo que os sintomas nasais surgiam antes 

ou ao mesmo tempo dos sintomas torácicos, mas nunca depois dos sintomas torácicos.  

Aoyama et al. (1992) conduziram um estudo no Japão onde foram avaliados 5.641 

trabalhadores que apresentavam contato com animais de laboratório. Entre os trabalhadores 

sintomáticos, cerca de 70% relataram que seus primeiros sintomas de alergia a animais de 

laboratório iniciaram nos três primeiros anos de exposição. Desses, 33% relataram que seus 

sintomas iniciaram-se no primeiro ano de exposição, sendo que os sintomas respiratórios 

foram proporcionalmente os mais relatados no primeiro ano de exposição.  
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Gautrin et al. (2001) observaram que 7,5% dos aprendizes em tecnologia de saúde 

animal desenvolveram provável asma ocupacional, definida por sensibilização cutânea e 

hiperreatividade brônquica (avaliada por metacolina) no período do 32º ao 44º mês de 

exposição. Ainda com relação à sensibilização ao animal, Palmberg et al. (2015) mostraram 

que 19% dos indivíduos tornaram-se sensibilizados durante período de 2 anos. Enquanto 

Moghtaderi, Farjadian e Abbaszadeh Hasiri (2014) demonstraram que a sensibilização aos 

alérgenos dos animais não diferiu significativamente entre indivíduos expostos entre 2 e 5 

anos, 6 e 10 anos e acima de 10 anos de exposição. 

 

1.5 Asma - Conceitos 

 

Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada por sintomas 

de sibilos, dispneia, aperto no peito, tosse e limitação variável do fluxo aéreo (GLOBAL 

INITIATIVE FOR ASTHMA - GINA, 2017). Tais características são reflexo da 

hiperreatividade brônquica, com subsequente contração da musculatura lisa da via aérea, e da 

inflamação, com fibrose subepitelial, edema de via aérea e hipersecreção de muco 

(LAMBRECHT; HAMMAD, 2015). Tanto a limitação do fluxo aéreo, como os sintomas 

podem variar ao longo do tempo e também variar em sua intensidade. Tais variações são 

geralmente desencadeadas por mudança no clima, exercício, infecção respiratória viral e 

exposição a irritantes ou alérgenos. Podendo a limitação do fluxo aéreo e os sintomas serem 

resolvidos espontaneamente ou após uso de medicação (GINA, 2017). 

Existem evidências de que os fatores predisponentes da asma sejam estabelecidos a 

partir da fase intra-uterina e entre o terceiro e quinto ano de vida (WARNER et al., 1998). 

Fatores de risco para asma podem ser divididos em fatores intrínsecos e fatores ambientais. 

Exemplos de fatores intrínsecos são predisposição a atopia, a hiperreatividade brônquica, 

obesidade e sexo. Os fatores ambientais são aqueles agentes encontrados no ambiente, entre 

eles, os alérgenos (que podem ser de origem vegetal, animal, fungos), infecções 

(predominantemente virais), sensibilizantes ocupacionais (gases, vapores, agentes químicos e 

fumaças), exposição ao tabaco, tanto de forma ativa quanto passiva, poluição do ar e 

alimentação (TOSKALA; KENNEDY, 2015). Outro exemplo de fator risco para asma, 

presente no ambiente, é a endotoxina (THORNE et al., 2005). 
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O diagnóstico da asma é realizado por meio da avaliação clínica e por exames. A 

avaliação clínica compõe item importante na avaliação do paciente asmático, onde serão 

questionadas algumas características, como por exemplo, a presença e o padrão dos sintomas 

respiratórios, juntamente com os agentes que desencadeiam os sintomas. A avaliação clínica 

do paciente asmático no período intercrise geralmente é normal, mas algumas características 

podem ser observadas, entre elas, a hiperinsuflação e algum sibilo (MULHOLLAND; 

AINSWORTH; PILLARISETTI, 2017). Entre os exames que contribuem para o diagnóstico 

da asma estão a espirometria, teste de broncoprovocação e a medida do pico de fluxo 

expiratório (PAPI et al. 2017). 

O tratamento medicamentoso para asma pode ser classificado em manutenção e de 

alívio. A medicação de manutenção é utilizada diariamente pelo paciente para que o mesmo 

mantenha a asma clinicamente estável. Os medicamentos para manutenção são: corticoides 

inalatórios e sistêmicos, beta2-agonistas inalatórios de ação prolongada em combinação com 

corticóides inalatórios, antagonistas de receptores de leucotrienos, cromonas, teofilinas, 

anticolinérgico de ação prolongada, anticorpo monoclonal humanizado anti-IgE e anti-IL5. 

Atualmente, os corticóides inalatórios são os medicamentos mais eficazes para o controle da 

asma. As medicações de alívio são utilizadas apenas em momentos de crise, para aliviar 

sintomas e reverter rapidamente o broncoespasmo. Exemplos de medicamentos para alívio 

são: beta2-agonistas inalatórios de ação curta e, excepcionalmente, teofilinas de ação curta e 

anticolinérgicos inalatórios (CHINI et al. 2014; GINA, 2017; SCHOFIELD, 2014). 

O controle ambiental e dos fatores agravantes é outro componente do tratamento do 

paciente asmático. Nessa etapa, busca-se identificar e reduzir a exposição a agentes que 

possam intensificar os sintomas ou levar à exacerbação da doença. Exemplos desses agentes 

são: alérgenos, fumaças, tabagismo, alimentos e medicações. Uma vez que o paciente passa a 

ter a asma controlada, o mesmo torna-se menos sensível àqueles agentes. Por outro lado, caso 

o controle ambiental e dos fatores agravantes não seja valorizado, é possível que o paciente 

apresente mais sintomas, exacerbações e maior necessidade de medicação para controle da 

doença (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2012). 

A educação também faz parte do tratamento da asma. A educação inclui o 

monitoramento e um plano de ação por escrito, para que o paciente (ou cuidador) saiba 

identificar e como responder a piora dos sintomas. Essa educação está associada à redução da 

necessidade de cuidados de emergência, das faltas no trabalho e na escola e redução dos 

despertares noturnos (BOYD et al., 2009; PINNOCK, et al., 2017). 
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1.6 Asma – Epidemiologia 

 

Asma é uma doença respiratória crônica comum, de elevada prevalência mundial, 

sendo considerada um problema de saúde pública mundial, acometendo pessoas de todas as 

idades (MASOLI et al., 2004). A prevalência de asma oscila de 1-18% da população em 

diferentes países (GINA, 2017), com estimativa de 334 milhões de pessoas portadoras da 

doença em todo o mundo (VOS et al., 2012). Estima-se que no Brasil existam 

aproximadamente 20 milhões de asmáticos, sendo considerada uma prevalência global de 

asma de 10% (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2012). 

Entre adolescentes brasileiros, com idade entre 12 e 17 anos, a prevalência de asma ativa é de 

13,1%, sendo mais prevalente nas meninas (14,8%) do que nos meninos (11,2%) 

(KUSCHNIR et al., 2016). Nosso grupo investigou a prevalência de asma entre adultos em 

Ribeirão Preto e observou-se prevalência de asma entre as mulheres de 17,2% e entre os 

homens de 10,3% (BARBIERI et al., 2006). 

Cardoso et al. (2017) apresentaram que no ano de 2013, houve 2.047 mortes devido a 

asma no Brasil. Foram documentadas 129.728 internações devido a asma, num custo 

estimado total superior a 21 milhões de dólares norte-americanos. De 2008 a 2013, houve 

redução de 36% no número de hospitalizações por asma, redução de 10% na mortalidade e 

manutenção de uma média de 3 dias de hospitalização devido a asma. Por outro lado, no 

mesmo período, houve aumento de aproximadamente 25% na taxa de mortalidade de asma 

entre indivíduos que estavam hospitalizados. 

Em contrapartida, existem casos de remissão da asma. Holm et al. (2007) encontraram 

uma proporção média de remissão de asma em indivíduos adultos (definida por ausência de 

sintomas por 2 anos sem medicação) de 20,2 por 1.000 pessoas-ano. Não houve diferença na 

proporção de remissão entre mulheres e homens. Observou-se aumento da proporção de 

remissão entre os indivíduos que abandonaram o tabagismo. Pesce et al. (2015) observaram 

frequência de remissão de asma de 43,2 por 1.000 pessoas-ano. Os autores apresentaram que 

indivíduos com remissão tiverem início da asma com idade menor e tiveram duração da 

doença menor do que os indivíduos sem remissão. Entre crianças de 3 a 8 anos de idade, um 

total de 327 (50,9%) de 643 apresentaram remissão da asma, definida por presença de 

sintomas (sibilos) nos dois primeiros anos de vida e ausência de sintomas no último ano (LIN 

et al. 2016). 



_______________________________________________________________________Introdução 27 

 

1.7 Fisiopatologia da asma 

 

Desde o desenvolvimento da área de imunologia pulmonar, a asma passou a ser 

considerada como uma doença do tipo Th2 (LAMBRECHT; HAMMAD, 2015). Respostas 

imunes do tipo Th2 são induzidas por helmintos ou estão associadas com doenças atópicas, 

entre elas, a asma. Respostas Th2 são principalmente mediadas por eosinófilos, basófilos, 

mastócitos, células linfoides inatas e células B produtoras de IgE (FAHY, 2015). O 

reconhecimento da asma como um distúrbio do tipo Th2 baseou-se na inflamação das vias 

aéreas dos asmáticos (medida pelo escarro induzido, biópsia brônquica e lavado alveolar) que 

é frequentemente de característica eosinofílica, independente de o paciente ser alérgico ou não 

(BENTLEY et al., 1992; De MONCHY et al., 1985; HUMBERT et al., 1996). 

As células inflamatórias presentes nas vias aéreas do asmático produzem uma gama 

muito grande de mediadores e citocinas, que resultam em edema de mucosa, secreção de 

muco, broncoconstricção e hiperreatividade brônquica (LAZARUS, 1998). A hiperreatividade 

brônquica pode ser definida como um estreitamento exagerado das vias aéreas em resposta a 

vários estímulos inespecíficos, tais como, exercício físico e agentes químicos e 

farmacológicos (JANSEN, 1997). Há dados que suportam a hipótese de que a 

hiperreatividade brônquica reflete a inflamação das vias aéreas e está associada à exposição 

atual, atividade da asma e gravidade da asma (COCKCROFT et al., 1992). 

Característicos na asma, os eosinófilos também estão envolvidos no processo que a 

leva a hiperreatividade brônquica, por meio da liberação de mediadores broncoconstritores, 

quimiotáxicos e vasoativos. Lesões dos tecidos das vias aéreas, principalmente lesões do 

epitélio também são causadas pelos eosinófilos. Tais lesões ocorrem devido à desgranulação 

dos eosinófilos, liberando uma série de agentes, entre eles, proteína catiônica eosinofílica, 

peroxidase eosinofílica e neurotoxinas derivadas dos eosinófilos (VENGE, 1994). 

O processo inflamatório crônico das vias aéreas resulta em mudanças irreversíveis da 

parede brônquica, fenômeno conhecido como remodelamento brônquico (BOUSQUET et al., 

2000; SUMI; HAMID, 2007). Tal fenômeno é resultado da alteração de células epiteliais, 

hiperplasia de glândula submucosa, fibrose subepitelial, aumento da musculatura lisa de via 

aérea e aumento de vascularização de via aérea (AIKAWA et al. 1992; KUWANO et al., 

1993; LI; WILSON, 1997; ROCHE et al., 1989). Os eosinófilos também contribuem para o 

remodelamento das vias aéreas e para o espessamento da membrana subepitelial pela 
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liberação de fatores de crescimento transformante-β (TGF-β) (FATTOUH et al., 2011; SONG 

et al., 2009). 

As células T desempenham papel importante no processo da asma. As células T 

CD4+, especialmente as do tipo Th2 produzem interleucina (IL)-4, IL-5 e IL-13, consideradas 

essenciais no desenvolvimento da inflamação eosinofílica e hiperreatividade (GAVETT et al., 

1994; GRUNIG et al., 1998). Em modelo animal de asma, existem estudos que sugerem que a 

IL-13 contribui mais no processo inflamatório da asma do que a IL-4 (FINKELMAN et al., 

1999; MCKENZIE et al., 1998), sendo que ambas, IL-4 e IL-13 podem induzir a hiperplasia 

de células caliciformes e hiperreatividade brônquica (PERKINS; WILLS-KARP; 

FINKELMAN, 2006). Além de todos os efeitos já mencionados, as células Th2 e as 

interleucinas estimulam o crescimento e a diferenciação de eosinófilos das vias áreas, 

aumentam a produção de muco das vias aéreas, aumentam o número de mastócitos e basófilos 

e, por fim, induzem as células B a produzirem IgE (MOSMANN et al., 1986), sendo a IL-5 

responsável pela sobrevivência das células B e pela maturação dos eosinófilos (OLIN; 

WECHSLER, 2014). 

Após os anticorpos IgE serem sintetizados e liberados pelas células B, os mesmos 

circulam brevemente pela corrente sanguínea até ligarem-se aos receptores de alta afinidade 

(FcεRI), que estão presentes na superfície dos basófilos e dos mastócitos (BOUSQUET et al., 

2000; BUSSE; LEMANSKE 2001). Por sua vez, a expressão de FcεRI é fortemente 

influenciada pelas concentrações séricas de IgE e também pela IL-4 (LAMBRECHT; 

HAMMAD, 20015). Também ocorre a ligação aos receptores de baixa afinidade (FcεRII e 

CD23), que são encontrados na superfície dos eosinófilos, macrófagos e linfócitos 

(BOUSQUET et al., 2000; BUSSE; LEMANSKE 2001). 

Uma vez ativados, os basófilos e os mastócitos passam a liberar histamina e 

leucotrienos, que causam o estreitamento das vias aéreas, devido à contração da musculatura 

lisa que envolve as paredes dos brônquios de grande e médio calibre. Essa contração da 

musculatura da via aérea leva à diminuição do lúmen da via aérea, causando nível variável de 

dispneia, podendo até levar a morte por insuficiência respiratória. O estreitamento da via 

aérea também pode ocorrer pela liberação de acetilcolina a partir dos nervos parassimpáticos 

eferentes (BOUSHEY et al., 1980). 

A hipersecreção de muco é outra característica da asma que não está limitada apenas 

às exacerbações de asmáticos graves, podendo ser observada em pacientes estáveis com asma 
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leve e moderada (ORDOÑEZ et al., 2000). Foi observado que a IL-13 está envolvida na 

metaplasia das células caliciformes, processo pelo qual as células epiteliais passam por 

transdiferenciação e começam a produzir muco espesso, contendo as mucinas MUC5AC e 

MUC5B, que obstruem o lúmen das vias aéreas (GRÜNIG et al., 1998; WILLS-KARP et al., 

1998). Outro fator que leva a produção excessiva de muco é a hipertrofia de glândula 

submucosa (BOUSQUET et al., 2000). 

 

1.8 Asma relacionada ao trabalho 

 

Asma relacionada ao trabalho é caracterizada como a asma que pode ser causada ou 

exacerbada pela exposição ocupacional, sendo classificada com asma ocupacional ou asma 

agravada pelo trabalho, onde nas duas formas, a exposição ocupacional contribuirá com os 

sintomas da doença (FRIEDMAN-JIMÉNEZ et al., 2000). Asma ocupacional é 

especificamente causada pela exposição a agentes sensibilizantes ou irritantes que são 

encontrados no ambiente de trabalho. Por sua vez, a asma agrava pelo trabalho é pré-existente 

e é agravada pela exposição aos agentes ocupacionais (TARLO et al., 2008). 

Aproximadamente entre 5 e 20% dos casos de asma na vida adulta são atribuíveis a 

fatores ocupacionais (BALMES et al., 2003; KOGEVINAS et al., 2007). Indivíduos com 

asma relacionada ao trabalho são 4,8 vezes mais prováveis a terem uma exacerbação da 

doença e ou visitarem algum centro de emergência aos menos uma vez em sua vida, em 

comparação com os indivíduos com asma, mas não relacionada ao trabalho (BRETON et al., 

2006). Além disso, indivíduos com asma ocupacional tem pior qualidade de vida, 

provavelmente explicada pela exposição diária ao agente sensibilizante ou irritante, presente 

no ambiente de trabalho. Isso faz com que a asma relacionada ao trabalho seja um importante 

problema de saúde pública (LEMIERE et al., 2013).  

Agentes causadores de asma ocupacional são classificados em dois grupos, os agentes 

de alto peso molecular, como o caso das proteínas de origem animal e vegetal e os agentes de 

baixo peso molecular, que de forma geral, são agentes químicos (TARLO, 2017; 

VANDENPLAS; SUOJALEHTO; CULLINAN, 2016). A asma ocupacional desencadeada 

pelos agentes de alto peso molecular é mais frequente. Tais agentes agem como antígenos 

completos, onde os indivíduos tornam-se sensibilizados, passando a apresentar respostas 

mediadas por IgE. A asma surge após período de latência, entre o início da exposição e o 
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desenvolvimento dos sintomas (CHAARI et al., 2011; MAPP et al., 2005; TARLO et al., 

2000). 

Agentes de baixo peso molecular também são capazes de induzir asma ocupacional, 

apresentando também período de latência entre o início da exposição e o desenvolvimento dos 

sintomas de asma (MAPP et al., 2005). O mecanismo fisiopatológico envolvido na indução de 

asma ocupacional por agentes de baixo peso molecular permanece amplamente desconhecido 

(MAESTRELLI et al., 2009). Sabe-se que na maioria dos casos o mecanismo é IgE 

independente, como o caso do epoxi amina (VANDENPLAS et al., 2017), contudo, alguns 

dos agentes de baixo peso também induzem asma com mecanismo IgE dependente, como é o 

caso do 3-Bromo Metil-2-cloro-4-(metil Sulfonil) - ácido benzoico (SUOJALEHTO et al., 

2018). 

Outra forma de asma ocupacional, menos comum, é a asma não imunológica, induzida 

por agentes irritantes ou tóxicos (TARLO, 2017). A asma não imunológica induzida por 

irritantes é caracterizada de forma geral por ausência de período de latência, onde os sintomas 

de asma podem iniciar dentro de 24 horas após a exposição, geralmente acidental a altas 

concentrações de irritantes ocupacionais, chamada de síndrome da disfunção reativa das vias 

aéreas (BROOKS; WEISS; BERNSTEIN, 1985). Entre os agentes que mais comumente 

induzem asma ocupacional não imunológica estão o dióxido de enxofre, amônia e o cloro 

(RABELL-SANTACANA et al., 2015). 

Mais recentemente, Vandenplas et al. (2014) sugeriram uma distinção dos 3 fenótipos 

clínicos da asma induzida por irritante. Primeiro, asma definitivamente induzida por irritantes, 

com início dos sintomas de asma poucas horas após exposição única a nível muito alto de 

irritantes. Segundo, asma provavelmente induzida por irritantes, caracterizada por 

desenvolver-se após múltiplas exposições sintomáticas a elevados níveis de irritantes. 

Terceiro, asma possivelmente induzida por irritantes, asma que desenvolve-se com atraso 

após crônicas exposições a moderados níveis de irritantes. 

Exemplos de trabalhadores com elevado risco de desenvolvimento de asma induzida 

pela exposição a irritantes químicos incluem, profissionais de área da saúde, principalmente 

fisioterapeuta respiratório, enfermeiros e terapeutas ocupacionais (ARIF; DELCOS, 2012); 

pessoal de serviço de limpeza (ARIF et al., 2003; ZOCK; VIZCAYA; LE MOUAL, 2010); 

trabalhadores envolvidos na fabricação de produtos químicos (SUOJALEHTO et al., 2018); 

pessoas que trabalham com revestimento contendo epóxi (VANDENPLAS et al., 2017). 
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O primeiro passo para o diagnóstico de asma relacionada ao trabalho é a confirmação 

clínica de que o paciente realmente tem asma. Após essa confirmação, deve ser avaliada a 

história clínica e ocupacional do trabalhador, o que permite avançar para a possibilidade de 

asma relacionada ao trabalho (PRALONG; CARTIER, 2017). A investigação deve começar o 

mais rápido possível quando existe suspeita do diagnóstico, de preferência, enquanto o 

paciente ainda esteja trabalhando (BEACH et al., 2007). O método direto, tido como método 

de referência, para diagnóstico de asma ocupacional é broncoprovocação específica, onde o 

indivíduo inala o agente suspeito de desencadear os sintomas. Além disso, prova de 

broncoprovocação inespecífica, óxido nítrico exalado, escarro induzido para contagem 

diferencial de células, pico de fluxo expiratório, realização de teste cutâneo e mensuração de 

IgE específica contribuem para o diagnóstico da asma relacionada ao trabalho 

(DOMINGUEZ-ORTEGA et al., 2016; MALO et al., 2015; PRALONG; CARTIER, 2017). 

A completa e definitiva cessação da exposição ao agente sensibilizante é usualmente 

recomendada como a mais eficiente abordagem terapêutica para o tratamento da asma 

ocupacional (MUÑOZ et al., 20014). Quando comparada com a redução da exposição, a 

cessação completa aumenta a chance do desaparecimento dos sintomas, contudo, não há 

diferença na resposta do VEF1, comparando as duas abordagens (De GROENE et al., 2012). 

Por outro lado, trabalhadores com asma agravada pelo trabalho não precisam necessariamente 

abandonar seu emprego, desde que as condições ambientais sejam melhoradas e o tratamento 

médico adequado seja oferecido ao trabalhador (MUÑOZ et al., 20014). 
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Estudos prévios têm demonstrado que trabalhadores com sensibilização alérgica 

(atopia) a animais de laboratório (sensibilização ocupacional) estão associados com maior 

risco de reações alérgicas, quando comparados com indivíduos não sensibilizados aos animais 

(não atópico). Sendo que de forma geral, os estudos não definem se esse grupo não 

sensibilizado aos animais de laboratório seria sensibilizado ou não aos alérgenos comuns. Isso 

faz com que esse grupo possa ser composto por indivíduos com características distintas com 

relação a atopia. 

Presumimos que tal comparação apresentada pelos estudos prévios (atopia x não 

atopia) não seja a mais apropriada, visto que é de amplo conhecimento que a atopia é um 

importante fator de risco para doenças alérgicas e respiratórias, logo, quando se faz essa 

comparação, é esperado que indivíduos atópicos sejam mais doentes do que indivíduos não 

atópicos. Especulamos que a melhor comparação seria realizada entre indivíduos com 

sensibilização alérgica ocupacional e indivíduos com sensibilização alérgica comum, porque 

assim, os dois grupos seriam compostos por indivíduos atópicos. 

Acreditamos que entre trabalhadores com sensibilização ocupacional, a contínua 

exposição ao alérgeno ao qual o indivíduo é sensibilizado, esteja associada com aumento de 

risco para reações alérgicas, quando comparado com trabalhadores que apresentam apenas 

sensibilização aos alérgenos comuns, fazendo com que a sensibilização alérgica ocupacional 

seja um melhor marcador de risco para o desenvolvimento de reações alérgicas aos animais de 

laboratório.  

Dessa forma, o presente estudo justifica-se pela necessidade de se compreender o 

impacto da sensibilização alérgica ocupacional entre os indivíduos expostos a animais de 

laboratório. 
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3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo geral 

 

 Adicionar conhecimentos sobre a associação entre a sensibilização alérgica ocupacional e a 

presença de sintomas e doenças alérgicas e respiratórias, entre trabalhadores expostos a 

animais de laboratório. 

 

3.2 Objetivo específico 

 

 Descrever a frequência da sobreposição dos sintomas cutâneos, de rinite e de asma entre os 

grupos não sensibilizado, sensibilização comum e ocupacional. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
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4.1 Desenho do estudo e seleção dos voluntários 

 

O presente estudo transversal investigou o efeito da sensibilização alérgica 

ocupacional a animais de laboratório entre trabalhadores e alunos expostos a animais de 

laboratório. Para isso, os voluntários foram submetidos a teste cutâneo de hipersensibilidade 

imediata (TCHI) e de acordo com o resultado do teste, os voluntários foram alocados em um 

dos seguintes grupos: grupo não sensibilizado, grupo sensibilização comum e grupo 

sensibilização ocupacional. 

O estudo foi conduzido em duas universidades brasileiras, Universidade de São Paulo 

campus Ribeirão Preto (USP-RP) e Universidade Estadual de Campinas campus Campinas 

(UNICAMP). O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP (protocolo número 9428/2009) 

(Anexo 1) e Faculdade de Ciências Médicas, UNICAMP (protocolo número 779/2009) 

(Anexo 2). Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi obtido de todos os voluntários.  

Os voluntários do presente estudo foram avaliados no próprio ambiente de trabalho, no 

período de 16 de setembro de 2010 a 10 de fevereiro de 2012. Todos os testes foram 

realizados às quartas, quintas e sextas-feiras. Tal medida foi tomada na tentativa de se excluir 

possíveis efeitos relacionados ao fim de semana. Caso os voluntários fossem avaliados nas 

segundas e terças-feiras, poderíamos encontrar um viés, pois esses voluntários viriam de um 

período de dois dias sem exposição ao ambiente de trabalho e poderia assim ocorrer alteração 

(melhora) na função pulmonar, não refletindo as verdadeiras características da exposição ao 

ambiente de trabalho. 

Para recrutamento de voluntários, primeiramente, foi necessário identificar aos 

laboratórios e ou biotérios, onde os mesmos desempenhavam suas funções. Dessa forma, foi 

realizado um mapeamento de todos os laboratórios e biotérios das duas instituições, onde os 

trabalhadores e alunos eram expostos a pelo menos um dos seguintes animais: rato, 

camundongo, cobaia, coelho ou hamster. Após esse mapeamento, os laboratórios e biotérios 

que seriam estudados foram selecionados por sorteio. Após o sorteio, foi realizado o contato 

com os trabalhadores e alunos, onde foram abordadas e esclarecidas todas as questões do 

estudo. No mínimo, 90% dos indivíduos de cada ambiente de trabalho aceitaram participar do 

estudo, sendo que a participação geral foi de 95% (FERRAZ et al., 2013). 
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4.2 Casuística 

 

Para que fossem avaliados de uma maneira mais apropriada os efeitos da 

sensibilização ocupacional entre trabalhadores e alunos expostos a animais de trabalho, todos 

os voluntários do estudo foram submetidos ao TCHI e com base nos resultados foram 

formados três grupos para estudo:  

 Grupo não sensibilizado: composto por indivíduos com TCHI negativo para todos os 16 

alérgenos testados.  

 Grupo sensibilização comum: compostos por indivíduos sensibilizados a pelo menos 1 

dos alérgenos comuns testados e não sensibilizados a alérgenos ocupacionais. 

 Grupo sensibilização ocupacional: composto por indivíduos com sensibilização a pelo 

menos 1 dos alérgenos ocupacionais testados. Indivíduos que apresentavam sensibilização 

a alérgeno ocupacional e também a alérgeno comum foram incluídos neste grupo. 

Uma vez delimitados os grupos, a avaliação do impacto da sensibilização 

ocupacional pôde ser avaliada, principalmente quando o grupo sensibilização ocupacional foi 

comparado ao grupo sensibilização comum, pois neste caso, os dois grupos foram compostos 

por indivíduos atópicos, ou seja, os dois grupos possuíam risco para desenvolvimento de 

reações alérgicas e respiratórias. 

Informações mais detalhadas a respeito da realização do TCHI e de quais alérgenos 

comuns e alérgenos ocupacionais foram testados estão descritos no item 4.5.1. 

 

4.3 Critérios de inclusão 

 

 Ser funcionário ou aluno de graduação ou pós-graduação; 

 Ter 18 anos de idade ou mais, de ambos os sexos e de qualquer raça; 

 Ter valor basal de volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) maior ou igual 

a 60% do previsto; 

 Capacidade de compreender e executar os procedimentos previstos. 
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4.4 Critérios de exclusão 

 

 Mulheres grávidas ou amamentando; 

 Indivíduos com histórico significativo de doença renal, hepática, cardiovascular, 

metabólica, neurológica, hematológica, respiratória, gastrointestinal, cerebrovascular, ou 

outra doença ou distúrbio clinicamente significativo o qual, a critério do investigador, 

pudesse interferir no estudo, ou exigência de tratamento que pudesse vir a interferir no 

estudo. Exemplos específicos incluíram pacientes com diabetes mellitus dependentes de 

insulina, câncer dentro dos últimos 10 anos e hepatite. Outras condições que estivessem 

bem controladas e estáveis com medicação adequada (por exemplo, hipertensão, arritmia, 

distúrbios da tireóide) foram permitidas; 

 Indivíduos que apresentam infecção do trato respiratório superior ou inferior (viral ou 

bacteriana) dentro das últimas seis semanas antes da execução dos testes; 

 Indivíduos que recebiam agentes bloqueadores beta-adrenérgicos no período do estudo; 

 Indivíduos que usaram qualquer droga em investigação dentro dos últimos 30 dias ou 

anticorpos para tratamento de asma ou rinite. 

 

4.5 Procedimentos clínicos e avaliativos  

4.5.1 Teste cutâneo de hipersensibilidade imediata (TCHI) 

 

O TCHI foi realizado seguindo as recomendações do Sub-Committee on Skin Tests of 

the European Academy of Allergology and Clinical Immunology (1989). Todos os voluntários 

relataram não ter usado anti-histamínico nos 15 dias prévios a realização do TCHI. Para 

controle positivo foi usada histamina e para controle negativo foi usada solução salina. Foram 

testados 16 compostos de alérgenos e, desses, 11 foram chamados de alérgenos comuns e 5 

foram denominados alérgenos ocupacionais. As reações cutâneas de cada alérgeno foram 

medidas 15 minutos após da realização do teste. O TCHI foi considerado positivo nos casos 

que apresentaram pápulas com diâmetro ≥ 3 mm acima do controle negativo, nesse caso, o 

indivíduo era considerado sensibilizado àquele alérgeno. A seguir, estão listados os 16 

conjuntos de alérgenos testados. 

Os alérgenos comuns foram constituídos e agrupados como descrito abaixo (Figura 1): 
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Figura 1: Composição dos alérgenos comuns. 

 Dermatophagoides pteronyssinus 

 Dermatophagoides farinae  

 Blomia tropicalis 

 Felis domesticus 

 Canis familiaris 

 Blattella germanicaE 

 Periplaneta americana 

 Alternaria alternata  

 Cladosporium herbarum 

 Aspergillus fumigatus  

 Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Lolium multiflorum, Phleum pratense, Poa pratensis 

 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

Os alérgenos ocupacionais foram constituídos e agrupados como descrito abaixo  

(Figura 2): 

 

Figura 2: Composição dos alérgenos ocupacionais. 

 Rattus norvegicus 

 Mus musculus 

 Cavia porcellus 

 Oryctolagus cuniculus 

 Mesocricetus auratus, Cricetulus griseus e/ou Phodopus sungorus 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 

 

 

Alérgenos 

de ácaros 

Alérgenos de mistura de gramíneas 

Alérgenos de fungos 

Alérgenos de baratas 

Alérgeno de cachorro 

Alérgeno de gato 

Alérgeno de coelho 

Alérgeno de cobaia 

Alérgeno de camundongo 

Alérgeno de rato 

Alérgenos de hamster 
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4.5.2 Questionário 

 

Todos os indivíduos responderam o questionário de sintomas respiratórios The 

European Community Respiratory Health Survey (ECRHS), que já foi traduzido e validado 

por Ribeiro et al. (2007). Também foram obtidas informações sobre características do 

trabalho, tais como, jornada diária de trabalho, tempo do trabalho com animais de laboratório, 

sobre frequência do contato com animais de laboratório, cargo, animais com que apresenta 

contato, tempo gasto com o manuseio dos animais, uso de equipamentos de proteção, 

diagnóstico prévio de doenças (pessoal e familiar), tabagismo, presença de animais de 

estimação, medicações em uso, sintomas relacionados ao trabalho (sibilo e dispneia) e, por 

fim, conhecimento e participação em eventos sobre o risco de reações alérgicas (entre elas, 

asma, rinite e alergia cutânea) causadas pela exposição a animais de laboratório (Anexo 3). 

 

4.5.3 Espirometria 

 

A função pulmonar foi avaliada pelo espirômetro Koko e seu programa (PDS 

Instrumentation, Inc., Louisville, Colorado, EUA). O espirômetro foi calibrado diariamente 

com inserção de dados ambientais, ou seja, temperatura em graus centígrados (ºC), pressão 

atmosférica em milímetros de mercúrio (mmHg) e umidade relativa do ar em porcentagem 

(%). As espirometrias foram realizadas após explicação minuciosa sobre cada etapa do teste, 

sempre com os voluntários sentados, com o tórax ereto e clipe nasal. Foram realizadas ao 

menos 3 manobras tecnicamente satisfatórias para cada voluntário. Nos casos em que 3 

manobras tecnicamente satisfatórias não fossem alcançadas após 8 tentativas, a espirometria 

era interrompida. Todas as espirometrias foram realizadas pelo mesmo profissional 

tecnicamente qualificado, seguindo as normas propostas em Diretrizes para Teste de Função 

Pulmonar (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PNEUMOLOGIA E TISIOLOGIA, 2002). 

Valores de referência para os resultados foram aqueles descritos por Crapo et al., 1981. 
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4.5.4 Teste de broncoprovocação 

 

O agente broncoconstritor utilizado nos testes de broncoprovocação foi o manitol, que 

é um pó seco de administração fácil e rápida. Para a realização dos testes de 

broncoprovocação com manitol, os instrumentos utilizados foram o espirômetro Koko e seu 

programa (PDS Instrumentation, Inc., Louisville, Colorado, EUA), o kit de manitol (fornecido 

pela Pharmaxis Ltd., New South Wales, Austrália) contendo uma cápsula vazia (0 mg), uma 

cápsula contendo 5 mg, uma cápsula contendo 10 mg, uma cápsula contendo 20 mg e 15 

cápsulas contendo 40 mg de manitol (dose cumulativa de 635 mg de manitol), além do 

dispositivo inalatório OsmohalerH® (Plastiape, Osnago, Itália), que é um dispositivo de baixa 

resistência inspiratória. 

O teste de broncoprovocação era realizado com o voluntário sentado e iniciado com a 

inalação da cápsula vazia. O uso da cápsula vazia tinha alguns objetivos, entre eles, o 

voluntário aprendia a manipular o dispositivo inalatório, onde a cápsula era inserida para sua 

perfuração e inalação. O som gerado pela vibração da cápsula no momento em que ela era 

aspirada no dispositivo inalatório indicava ao voluntário e examinador, que o fluxo 

inspiratório mínimo para inalação havia sido alcançado. Por fim, se houvesse algum erro do 

voluntário durante o processo de manipulação do dispositivo inalatório e/ou inalação, o 

examinador indicaria a forma correta. Um minuto após a inalação da cápsula vazia, nova 

espirometria era realizada para avaliação do VEF1, e o valor de VEF1 obtido nesse momento 

era considerado o VEF1 basal para o teste de broncoprovocação. 

Após a avaliação do VEF1 basal do teste de broncoprovocação, o voluntário inalava a 

primeira dose de manitol (5 mg) e após 1 minuto dessa inalação, novamente era avaliado o 

VEF1. Caso houvesse queda de ≥ 15% do VEF1 em relação ao valor basal, o teste de 

broncoprovocação era interrompido, e nesse caso, seria confirmada a presença de 

hiperreatividade brônquica (HRB). Caso não houvesse tal queda, o voluntário inalava a 

segunda dose de manitol (10 mg) e após um minuto realizava nova medida de VEF1. O teste 

de broncoprovocação foi realizado nessa sistemática, com doses de 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 

mg, 80 mg, 160 mg, 160 mg e 160 mg, e um minuto após a inalação de cada uma das doses, o 

VEF1 era avaliado. 

O teste de broncoprovocação chegava ao fim quando houvesse queda de ≥ 15% do 

VEF1 em qualquer uma das etapas, sendo considerado assim, um teste positivo, ou após a 

inalação de 635 mg, dose máxima do teste, sem que houvesse queda de 15% do VEF1, nesse 

caso, teste negativo. Nos casos de HRB, a dose exata de manitol necessária para se obter 15% 
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de queda do VEF1 (PD15) foi calculada por interpolação linear dos últimos dois pontos da 

curva dose-resposta (BRANNAN et al. 2015). 

 

4.6 Coleta de poeira para quantificação de endotoxina 

4.6.1 Coleta de poeira 

 

Para análise da concentração de endotoxina, foram coletadas amostras de poeira do 

chão de laboratórios e biotérios, por meio de um filtro (filtros de policarbonato, 25 mm de 

diâmetro, com poros de 1 μm), acoplado à extremidade do tubo do aspirador de pó (Arno 

Nitro, São Paulo, Brasil). Foram coletas amostras de poeira de uma área de 1 m2 por um 

período de 2 minutos (RULLO et al. 2005; SCHRAM et al. 2005), dando-se preferência para 

coleta de amostra de poeira do canto de duas paredes e próximas ao rodapé de laboratório ou 

biotério. Em casos de onde o ambiente fosse dividido em duas áreas (por exemplo, local para 

manipulação dos animais e uma sala de estudos) foram coletas amostras de cada uma das 

áreas, para uma melhor representatividade do ambiente. Uma vez coletada a poeira, a amostra 

e o seu recipiente eram removidos do aspirador e depositados em saco plástico individual, 

para posterior pesagem e armazenamento em geladeira à temperatura de -2 a 8°C, até o 

momento da análise de endotoxina, que foi realizada em no máximo 30 dias após a coleta. 

 

4.6.2 Extração de endotoxina da poeira 

 

Para iniciar a quantificação da endotoxina, os filtros com as amostras de poeira foram 

alocados individualmente em tubos de polipropileno livre de pirogênio com capacidade de 50 

ml (Falcon, Corning, SP, Brasil) contendo 35 ml de solução de água livre de pirogênio e 

0,05% Tween 20 (v/v) para extração das endotoxinas. Posteriormente, as amostras foram 

submetidas a banho de ultrassom (Ultra Sonic Cleaner, Unique, São Paulo, Brasil) por 

período de 20 minutos à temperatura ambiente e na freqüência de 40 KHz. Em seguida, essas 

soluções foram centrifugadas por 10 minutos à temperatura ambiente em 991×g, retirado 1 ml 

que foi novamente centrifugado à 1.000×g, por 10 minutos à temperatura ambiente, e retirado 

5 μl do sobrenadante para análise. Cada alíquota da suspensão foi diluída em 1:50, 1:500, 

1:5000 para a dosagem. 
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4.6.3 Determinação dos níveis de endotoxina 

 

Para análise quantitativa da concentração de endotoxina da poeira dos ambientes de 

trabalho foi utilizado o ensaio cromogênico denominado “Limulus amebocyte lysate”, ou 

também conhecido como lisado de amebócitos de Limulus (LAL) (LONZA, Atlanta, Estados 

Unidos da América). Este ensaio é baseado na ativação pela endoxotina de uma cascata 

enzimática presente no lisado de amebócitos de uma espécie de caranguejo, conhecida como 

caranguejo ferradura (Limulus polyphemus). Essa ativação efetua a clivagem de um substrato 

colorimétrico (DUNGAN, 2011; NOSS et al., 2008). 

Todos os procedimentos relacionados à quantificação de endotoxina nas amostras de 

poeira foram realizadas em câmara de fluxo laminar. As amostras de poeira diluídas foram 

alocadas na placa de 96 poços, onde os 5 primeiros poços da placa foram destinados para o 

desenvolvimento da curva padrão, contendo, 1 UE/mL, 0,5 UE/mL, 0,25 UE/mL, 0,1 UE/mL 

e 0 UE/mL, em cada poço. Em todos os poços (tanto amostras para quantificação como as 

amostras da curva padrão), foram adicionados 50 μl do LAL; posteriormente, a placa foi 

incubada durante 10 minutos, a 37ºC. Após esse período de incubação, foram adicionados em 

todos os poços, 100 μl do substrato cromogênico, a seguir, passaram por uma 

homogeneização e novamente incubados por 6 minutos a 37 ºC. As reações foram 

interrompidas após adição de 100 μl de um reagente de interrupção. 

Coloração amarela era obtida das amostras que continham endotoxina. A leitura da 

placa foi realizada em espectrofotômetro a 405 nm. A concentração de endotoxina na poeira 

dos laboratórios e biotério foi apresentada em unidade de endotoxina (UE) por miligrama 

(mg) de poeira, por metro quadrado (m2). 

 

4.7 Desfechos estudados 

4.7.1 Asma confirmada 

 

Asma foi confirmada por dois componentes principais da doença: presença de HRB 

(definida pelo teste de broncoprovovação com manitol positivo) e relato de pelo menos um 

dos seguintes sintomas nos últimos 12 meses: sibilos, sensação de aperto no peito durante a 

noite, falta de ar durante o dia ou a noite. 
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4.7.2 Hiperreatividade brônquica (HRB) 

 

Descrita como negativa ou positiva, se queda ≥ 15% do VEF1 durante o teste de 

broncoprovocação com manitol. 

 

4.7.3 Sibilo  

 

Definido pela resposta positiva à seguinte questão: “Você teve chiados ou assobios no 

peito, alguma vez, nos últimos 12 meses?” 

 

4.7.4 Rinite 

 

O indivíduo foi considerado como tendo rinite se ele/ela respondesse positivamente 

alguma das duas questões seguintes: 1 - “Você tem rinite (alergia no nariz)?” 2 - “Teve 

alguma vez secreção nasal ou o nariz entupido sem estar resfriado?” 

 

4.7.5 Sintomas cutâneos 

 

Definida pela resposta positiva a seguinte questão: “Teve vermelhidão e irritação da 

pele que aparecem e desaparecem nos últimos 12 meses?” 

 

4.7.6 Dispneia noturna 

 

Definida pela resposta positiva a seguinte questão: “Acordou durante a noite, por falta 

de ar, nos últimos 12 meses?” 
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4.7.8 Eczema ou alergia cutânea 

 

Definida pela resposta positiva à questão: “Já teve alguma vez eczema ou outro tipo de 

alergia de pele?” 

 

4.8 Variáveis de controle utilizadas na análise 

4.8.1 Anos de exposição:  

 

Definida pela duração da exposição aos animais de laboratório. Resultados foram 

categorizados da seguinte maneira: menos de 1 ano de exposição; entre 1,1 a 3,0 anos de 

exposição; entre 3,1 a 5,0 anos de exposição; 5,1 anos ou mais de exposição. 

 

4.8.2 Jornada diária de trabalho 

 

Definida pela seguinte questão: “Qual a sua jornada diária de trabalho?” Resultados 

foram categorizados em duas categorias: ≥ 8 horas e < 8 horas. 

 

4.8.3 Animal de estimação 

 

Definida pela seguinte questão: “Você tem ou teve no último ano animais de 

estimação em casa?” 

 

4.8.4 Tabagismo 

 

Definida pela seguinte questão: “Você fuma ou fumou por mais de 1 ano?” 

 

 

 

 



______________________________________________________________Materiais e Métodos  47 

 

4.8.5 Concentração de endotoxina 

 

Resultados categorizados da seguinte maneira: Alta concentração de endotoxina para 

valores acima de 20,4 UE/mg (mediana) e baixa concentração de endotoxina para 

concentrações iguais ou inferiores a 20,4 EU/mg. 

 

4.8.6 Sexo 

 

Classificado em masculino ou feminino. 

4.8.7 Idade 

 

Valores numéricos analisados de forma contínua, conforme o relato do voluntário. 

 

4.9 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada com auxílio da empresa de consultoria PROESTAT. 

Na análise descritiva inicial, os resultados foram apresentados em forma de prevalência ou 

frequência. Análise univariada foi utilizada na comparação de dados demográficos, variáveis 

de controle e desfechos entre os grupos, não sensibilizado, sensibilização comum e 

sensibilização ocupacional. Para comparação da idade entre os grupos foi utilizado o teste de 

Kruskal-Wallis, com pós-teste de Dunn. Para comparação do PD15 entre os grupos foi 

utilizada ANOVA e para comparação do número de TCHI positivos entre os grupos 

sensibilização comum e sensibilização ocupacional foi utilizado teste t de Student. As demais 

variáveis (categóricas) foram comparadas por meio do teste de qui-quadrado. 

Para estimar a razão de prevalência (RP), foi utilizado o modelo de regressão de 

Poisson com variância robusta (ZOU, 2004). Essa análise foi realizada para investigar se a 

sensibilização ocupacional estaria associada com aumento de prevalência dos desfechos, 

sendo assim, um fator de risco. Dessa forma, todos os modelos multivariados apresentam as 

seguintes comparações: “grupo sensibilização ocupacional versus grupo não sensibilizado” e 

“grupo sensibilização ocupacional versus grupo sensibilização comum”, sendo que a última 

comparação era de nosso maior interesse.  
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Foram desenvolvidos modelos estatísticos para os seguintes desfechos: asma 

confirmada, HRB, sibilo, rinite, dispneia noturna, sintomas cutâneos e eczema/alergia. As 

variáveis de controle para todos os modelos foram: idade, sexo, jornada diária de trabalho, 

presença de animal de estimação e tabagismo. O modelo estatístico para análise de sibilo 

também foi controlado para concentração de endotoxina. Para todas as análises adotou-se um 

nível de significância de 5%. As análises multivariadas foram realizadas usando o software 

SAS 9.0.                                                   .
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No total, foram abordados 455 indivíduos expostos a animais de laboratórios e, 

desses, 2 não realizaram TCHI e foram excluídos do estudo. Dessa forma, foram analisados 

dados de 453 voluntários. O grupo de indivíduos não sensibilizados foi composto por 237 

voluntários, o grupo sensibilização comum composto por 142 voluntários e o grupo 

sensibilização ocupacional foi composto por 74 voluntários (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção do próprio autor. 

455 indivíduos 

abordados 

453 indivíduos 

inscritos 

Grupo não 

sensibilizado 

n=237  

Grupo 

sensibilização 

ocupacional 

n=74  

2 indivíduos não 

realizaram TCHI 

Grupo 

sensibilização 

comum 

n=142 

Figura 3: Distribuição dos voluntários. 
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Na Tabela 1 são apresentadas as principais características dos voluntários/grupos. 

Indivíduos do grupo sensibilização comum apresentaram idade média menor do que 

indivíduos do grupo sensibilização ocupacional (p < 0,01) e indivíduos do grupo não 

sensibilizado (p < 0,05). Não houve diferença na distribuição dos sexos entre os grupos, assim 

como não houve diferença na prevalência de tabagistas, indivíduos com animais de estimação 

no último ano e na jornada diária de trabalho. A variável anos de exposição foi dividida em 4 

categorias e observou-se uma grande oscilação na frequência de cada categoria entre os 

grupos. Por fim, não houve diferença na concentração de endotoxina (alta e baixa) entre os 

grupos. Ressalta-se que todas as variáveis apresentadas na Tabela 1 foram incluídas como 

variáveis confundidoras na análise multivariada.  

Na Tabela 2 são apresentadas as características espirométricas dos indivíduos e a dose 

média de manitol responsável por queda de 15% do VEF1 basal dos voluntários. Nota-se que 

não houve diferença de prevalência de indivíduos com valores abaixo do predito para VEF1, 

capacidade vital forçada (CVF), volume expiratório forçado no primeiro segundo/capacidade 

vital forçada (VEF1/CVF), pico de fluxo expiratório (PFE), fluxo expiratório forçado entre 25 

e 75% da CVF (FEF 25-75) entres os grupos. Além disso, não houve diferença na média do 

PD15 entre os grupos. 

Na Tabela 3 são demonstradas as prevalências dos desfechos estudados. Observou-se 

diferença de prevalência de todos os desfechos analisados (asma confirmada, HRB, sibilo, 

rinite, dispneia noturna, sintomas cutâneos e eczema ou alergia cutânea) na comparação entre 

os grupos. 

Além disso, ao se investigar a sobreposição dos desfechos no mesmo voluntário: asma 

confirmada, rinite e sintomas cutâneos entre os grupos, observou-se que a frequência de 

sobreposição foi maior no grupo sensibilização ocupacional, 16,2% versus 4,9% no grupo 

sensibilização comum e 1,6% do grupo não sensibilizado (p < 0,01) (Figura 4). 

Rato e camundongo foram os animais mais amplamente utilizados entre os voluntários 

do presente estudo, seguidos por exposição a coelho, cobaia e hamster (Tabela 4). 

Sensibilizações alérgicas a rato e camundongo foram as mais prevalentes entre os indivíduos 

do grupo sensibilização ocupacional, seguidas por sensibilização a cobaia, coelho e hamster 

(Tabela 5). 
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Tabela 1 - Características dos voluntários 

 Grupo não 

sensibilizado 

(n=237) 

Grupo 

sensibilização 

comum (n=142) 

Grupo 

sensibilização 

ocupacional (n=74) 

p 

Idade 33,0 ± 10,6 29,6 ± 8,7 33,0 ± 10,1 <0,01* 

Sexo     

Feminino 128 (54,0%) 77 (54,2%) 39 (52,7%) 
0,97 

Masculino 109 (46,0%) 65 (45,8%) 35 (47,3%) 

Tabagismo 40 (16,8%) 23 (16,1%) 17 (22,9%) 0,41 

Animal de 

estimação 

148 (62,4%) 89 (62,6%) 47 (63,5%) 0,98 

Jornada diária de trabalho     

< 8 horas 45 (19,0%) 34 (24,1%) 8 (10,8%) 
0,06 

≥ 8 horas 192 (81,0%) 107 (75,9%) 66 (89,2%) 

Anos de exposição     

≤ 1,0 29 (12,3%) 31 (21,8%) 8 (10,8%) 0,02** 

de 1,1 a 3,0 54 (22,9%) 32 (22,5%) 7 (9,5%) 0,03** 

de 3,1 a 5,0 49 (20,8%) 16 (11,3%) 12 (16,2%) 0,05** 

 ≥ 5,1 104 (44,0%) 63 (44,4%) 47 (63,5%) <0,01** 

Concentração de endotoxina     

Baixa 83 (37,9%) 54 (43,5%) 32 (47,1%) 
0,32 

Alta 136 (62,1%) 70 (56,5%) 36 (52,9%) 

*Teste de Kruskal-Wallis, com pós-teste de Dunn 
**Teste qui-quadrado 

Concentração de endotoxina: Baixa concentração: ≤ 20,4 UE/mg de poeira, Alta 

concentração: > 20,4 UE/mg de poeira. 

Dado perdido de 1 voluntário do grupo sensibilização comum, referente a variável jornada 

diária de trabalho. 

Dado perdido de 1 voluntário do grupo não sensibilizado, referente a variável anos de 

exposição. 

Dados da concentração de endotoxina foram avaliados de 411 voluntários. 
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Tabela 2 - Características espirométricas e reatividade brônquica (PD15) 

 Grupo não 

sensibilizado 

(n=237) 

Grupo 

sensibilização 

comum (n=142) 

Grupo 

sensibilização 

ocupacional (n=74) 

 

p 

 

Espirometria     

VEF1 (< 80% 

do previsto) 
14 (5,9%) 8 (5,6%) 4 (5,4%) 0,98* 

CVF (< 80% do 

previsto) 
26 (10,9%) 10 (7,0%) 2 (2,8%) 0,06* 

VEF1/CVF (< 

90% do previsto) 
20 (8,4%) 10 (7,0%) 10 (13,5%) 0,14* 

PFE (< 80% do 

previsto) 
47 (19,8%) 27 (19,0%) 14 (18,9%) 0,90* 

FEF 25-75% (< 

60% do previsto) 
11 (27,8%) 7 (25,3%) 7 (36,4%) 0,26* 

Reatividade brônquica     

PD15 (mg) 296,3±214,5 209,9±153,9 288,3±168,3 0,29** 

*teste qui-quadrado. 

**ANOVA. 

VEF1: volume expiratório forçado no primeiro segundo; CVF: capacidade vital forçada; 

VEF1/CVF: Volume expiratório forçado no primeiro segundo/capacidade vital forçada; PFE: 

pico de fluxo expiratório; FEF 25-75%: fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% da CVF. 

 

 

Tabela 3 - Prevalência dos desfechos estudados 

 Grupo não 

sensibilizado 

(n=237) 

Grupo 

sensibilização 

comum (n=142) 

Grupo 

sensibilização 

ocupacional (n=74) 

 

p 

 

Asma confirmada 8 (3,3%) 14 (9,8%) 20 (27,0%) <0,01* 

HRB 10 (4,2%) 21 (14,7%) 26 (34,2%) <0,01* 

Sibilo 34 (14,3%) 34 (23,9%) 34 (45,9%) <0,01* 

Rinite 133 (56,1%) 107 (75,3%) 67 (90,5%) <0,01* 

Dispneia noturna 21 (8,8%) 15 (10,5%) 18 (24,3%) <0,01* 

Sintomas cutâneos 68 (28,6%) 49 (34,5%) 38 (51,3%) <0,01* 

Eczema ou alergia 

cutânea 
87 (36,7%) 72 (50,7%) 47 (63,5%) <0,01* 

*Teste qui-quadrado. 

HRB: hiperreatividade brônquica. 
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Figura 4: Frequência de sobreposição de asma confirmada, rinite e sintomas cutâneos entre 

indivíduos do grupo não sensibilizado, grupo sensibilização comum e grupo sensibilização 

ocupacional. 

 

Fonte: Produção do próprio autor.   
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Tabela 4 - Prevalência de exposição aos animais de laboratório 

Animal Indivíduos expostos a animais de 

laboratório (n= 453) 

Rato  336 (74,1%) 

Camundongo 327 (72,1%) 

Cobaia 49 (10,8%) 

Coelho 51 (11,2%) 

Hamster 18 (3,9%) 

Os dados estão apresentados em número de casos (porcentagem do grupo). 

 

 

Tabela 5 - Prevalência de sensibilização aos animais de laboratório 

Animal Indivíduos sensibilizados a animais 

de laboratório (n= 74) 

Rato  48 (64,8%) 

Camundongo 43 (58,1%) 

Cobaia 12 (16,2%) 

Coelho 9 (12,1%) 

Hamster 8 (10,8%) 

Os dados estão apresentados em número de casos (porcentagem do grupo) 

 

A prevalência de sensibilização aos alérgenos comuns no grupo sensibilização comum 

e sensibilização ocupacional é apresentada na Tabela 6. O grupo sensibilização comum 

apresentou maior prevalência de sensibilização ao Dermatophagoides pteronyssinus, 

comparado ao grupo sensibilização ocupacional (p = 0,035). Os grupos não apresentaram 

diferença na prevalência de sensibilização para os demais alérgenos comuns.  

Na Tabela 7 é apresentado o número de testes cutâneos positivos (alérgenos comuns e 

ocupacionais), dos indivíduos do grupo sensibilização comum e grupo sensibilização 

ocupacional. Não houve diferença na prevalência de sensibilização aos alérgenos comuns 

entre os grupos. Entretanto, ao somar-se o número de testes cutâneos positivos dos alérgenos 

comuns e ocupacionais, o grupo sensibilização ocupacional apresentou maior número de 

testes cutâneos positivos, quando comparado ao grupo sensibilização comum (p<0,001).   
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Tabela 6 - Prevalência de sensibilização aos alérgenos comuns 

Alérgenos Grupo sensibilização 

comum (n=142) 

Grupo sensibilização 

ocupacional (n=74) 

p 

Derma. pteronyssinus  106 (74,6%) 45 (60,8%) 0,035* 

Derma. farinae  103 (72,5%) 50 (67,5%) 0,446 

Blomia tropicalis  93 (65,4%) 42 (56,7%) 0,208 

Felis domesticus  3 (2,1%) 3 (4,0%) 0,410 

Canis familiaris  22 (15,4%) 18 (24,3%) 0,113 

Blattella germanica  17 (11,9%) 8 (10,8%) 0,800 

Periplaneta americana  10 (7,0%) 8 (10,8%) 0,342 

Alternaria alternata  2 (1,4%) 1 (1,3%) 0,973 

Cladosporium herbarum  1 (0,7%) 0 (0,0%) 0,469 

Aspergillus fumigatus  0 (0,0%) 0 (0,0%) 1,000 

Gramíneas  62 (43,6%) 30 (40,5%) 0,660 

*Teste qui-quadrado. 

Derma.: Dermatophagoides. 

 

 

Tabela 7 - Número de testes cutâneos positivos entre os indivíduos do grupo sensibilização 

comum e grupo sensibilização ocupacional 

Alérgenos Grupo sensibilização 

comum (n=142) 

Grupo sensibilização 

ocupacional (n=74) 

p 

Alérgenos ocupacionais 0,00 ± 0,00 1,62 ± 1,03 <0,001* 

Alérgenos comuns  2,96 ± 1,29 2,81 ± 2,09 0,505 

Alérgenos comuns e 

ocupacionais 

2,96 ± 1,29 4,43 ± 2,35 <0,001* 

*Teste t de Student. Os dados estão apresentados como média ± desvio padrão. 

 

A Tabela 8 apresenta a análise multivariada para os fatores de risco para asma 

confirmada. Indivíduos com sensibilização ocupacional apresentaram aumento de risco para 

asma quando comparado com indivíduos não sensibilizados (razão de prevalência (RP): 7,68; 

intervalo de confiança de 95% (IC 95%): 3,52-16,75) e indivíduos com sensibilização comum 

(RP: 2,65; IC 95%: 1,45-4,85). Além disso, observa-se que indivíduos expostos entre 3,1 a 

5,0 anos aos animais, apresentaram maior risco para asma, quando comparado com indivíduos 

com menos de 1 ano de exposição (RP: 3,29; IC 95%: 1,06-10,14).  
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Tabela 8 - Avaliação dos fatores de risco para asma confirmada 

Variáveis Categorias (n) Modelo bruto Modelo ajustado  

  RP IC 95% p RP IC 95% p 

Grupo Ocupacional (n=73) vs não sensibilizado (n=234) 7,98 3,67 17,35 <0,01 7,68 3,52 16,75 <0,01 

Grupo Ocupacional (n=73) vs comum (n=140) 2,72 1,46 5,06 <0,01 2,65 1,45 4,85 <0,01 

Tabagismo Sim (n=77) vs não (n=370) 1,30 0,65 2,61 0,45 1,48 0,74 2,96 0,27 

Sexo Feminino (n=240) vs masculino (n=207) 1,27 0,70 2,28 0,43 1,28 0,72 2,27 0,40 

Anos de exposição de 1,1 a 3,0 (n=91) vs ≤ 1,0 (n=68) 1,10 0,32 3,76 0,87 1,46 0,42 5,10 0,55 

Anos de exposição de 3,1 a 5,0 (n=77) vs ≤ 1,0 (n=68) 2,61 0,88 7,71 0,08 3,29 1,06 10,14 0,04 

Anos de exposição ≥ 5,1 (n=210) vs ≤ 1,0 (n=68) 1,60 0,57 4,50 0,38 2,16 0,65 7,19 0,21 

Idade Contínuo 0,97 0,94 1,00 0,09 0,96 0,92 1,01 0,12 

Jornada diária de trabalho ≥ 8h (n=359) vs < 8h (n=87) 0,89 0,44 1,79 0,75 0,76 0,35 1,65 0,48 

Animal de estimação Sim (n=278) vs não (n=169) 0,73 0,41 1,31 0,29 0,74 0,42 1,32 0,31 

RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança; vs: versus. 

Dados de asma confirmada não foram obtidos de 6 voluntários. 
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Os indivíduos do grupo sensibilização ocupacional estiveram associados com aumento 

de risco para HRB, quando comparados aos indivíduos do grupo não sensibilizado (RP: 8,25; 

IC 95%: 4,10-16,62) e aos indivíduos do grupo sensibilização comum (RP: 2,47; IC 95%: 

1,50-4,09) (Tabela 9). Na avaliação dos fatores de risco para sibilo (Tabela 10), observou-se 

que a sensibilização ocupacional esteve associada com aumento de risco para relato de sibilo, 

quando comparado ao grupo não sensibilizado (RP: 3,69; IC: 2,44-5,57) e ao grupo 

sensibilização comum (RP: 1,75; IC 95%: 1,21-2,53). Também foi verificado que indivíduos 

expostos a altas concentrações de endotoxina (> 20,4 EU/mg de poeira) estiveram associados 

com aumento de risco para sibilo, levando em consideração indivíduos expostos a baixas 

concentrações de endotoxina (RP: 1,59; IC 95%: 1,09-2,22). 

A Tabela 11 apresenta a avaliação dos fatores de risco para dispneia noturna. O grupo 

sensibilização ocupacional esteve associado com aumento da prevalência de dispneia noturna, 

quando comparado ao grupo não sensibilizado (RP: 2,60; IC 95%: 1,43-4,71) e ao grupo 

sensibilização comum (RP: 2,40; IC 95%: 1,31-4,40). O sexo feminino também atuou como 

fator de risco para dispneia noturna (RP: 1,96; IC 95%: 1,10-3,48). Possuir animal de 

estimação no último ano também esteve associado com aumento de risco para dispneia 

noturna (RP: 2,09; IC 95%: 1,16-3,77). 

O grupo sensibilização ocupacional esteve associado com aumento de risco de rinite, 

quando comparado ao grupo não sensibilizado (RP: 1,58; IC 95%: 1,38-1,81) e ao grupo 

sensibilização comum (RP: 1,25; IC 95%: 1,11-1,40). Sexo feminino também esteve 

associado com aumento de risco para rinite, em comparação ao sexo masculino (RP: 1,23; IC 

95%: 1,09-1,40), enquanto o aumento da idade demonstrou-se um fator inversamente 

associado com aumento de risco para rinite (RP: 0,99; IC 95%: 0,98-0,99) (Tabela 12). 

Sintomas cutâneos também foram mais prevalentes no grupo sensibilização ocupacional, 

quando comparado ao grupo não sensibilizado (RP: 1,64; IC 95%: 1,22-2,20) e ao grupo 

sensibilização comum (RP: 1,36; IC 95%: 1,01-1,85) (Tabela 13).  

Por fim, com relação à prevalência de eczema ou alergia cutânea, foi observado 

aumento no grupo sensibilização ocupacional, quando comparado ao grupo não sensibilizado 

(RP: 1,56; IC 95%: 1,24-1,96), por outro lado, quando comparado ao grupo sensibilização 

comum, não houve diferença na prevalência de eczema ou alergia cutânea. Sexo feminino 

também esteve associado com aumento da prevalência de eczema ou alergia cutânea (RP: 

1,39; IC 95%: 1,13-1,72) (Tabela 14). 
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Tabela 9 - Avaliação dos fatores de risco para hiperreatividade brônquica 

Variáveis Categorias (n) Modelo bruto Modelo ajustado  

  RP IC 95% p  RP IC 95%  p 

Grupo Ocupacional (n=73) vs não sensibilizado (n=234) 8,30 4,20 16,39 <0,01 8,25 4,10 16,62 <0,01 

Grupo Ocupacional (n=73) vs comum (n=140) 2,36 1,43 3,89 <0,01 2,47 1,50 4,09 <0,01 

Tabagismo Sim (n=77) vs não (n=370) 1,02 0,54 1,92 0,96 1,15 0,62 2,15 0,66 

Sexo Feminino (n=240) vs masculino (n=207) 1,19 0,72 1.94 0,50 1,19 0,74 1,91 0,47 

Anos de exposição de 1,1 a 3,0 (n=91) vs ≤ 1,0 (n=68) 0,65 0,27 1,61 0,36 0,90 0,38 2,11 0,80 

Anos de exposição de 3,1 a 5,0 (n=77) vs ≤ 1,0 (n=68) 1,35 0,63 2,93 0,44 1,79 0,85 3,77 0,13 

Anos de exposição ≥ 5,1 (n=210) vs ≤ 1,0 (n=68) 0,92 0,45 1,87 0,82 1,31 0,60 2,89 0,50 

Idade Contínuo 0,97 0,94 0,99 0,02 0,96 0,93 1,00 0,08 

Jornada diária de trabalho ≥ 8h (n=359) vs < 8h (n=87) 0,75 0,43 1,30 0,30 0,70 0,38 1,29 0,25 

Animal de estimação Sim (n=278) vs não (n=169) 0,72 0,45 1,17 0,19 0,72 0,45 1,16 0,17 

RP: razão de prevalência; IC: Intervalo de confiança; vs: versus.  

Dados de hiperreatividade brônquica não foram obtidos de 6 voluntários. 
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Tabela 10 - Avaliação dos fatores de risco para sibilo 

Variáveis Categorias (n) Modelo bruto Modelo ajustado  

  RP IC 95%  p  RP IC 95% p 

Grupo Ocupacional (n=71) vs não sensibilizado (n=225) 3,50 2,33 5,27 <0,01 3,69 2,44 5,57 <0,01 

Grupo Ocupacional (n=71) vs comum (n=127) 1,73 1,19 2,52 <0,01 1,75 1,21 2,53 <0,01 

Tabagismo Sim (n=74) vs não (n=349) 0,89 0,55 1,45 0,65 0,91 0,59 1,42 0,69 

Sexo Feminino (n=228) vs masculino (n=195) 1,30 0,91 1,86 0,15 1,21 0,86 1,70 0,28 

Anos de exposição de 1,1 a 3,0 (n=81) vs ≤ 1,0 (n=61) 1,19 0,64 2,20 0,58 1,33 0,73 2,43 0,35 

Anos de exposição de 3,1 a 5,0 (n=73) vs ≤ 1,0 (n=61) 1,32 0,71 2,43 0,38 1,50 0,82 2,73 0,18 

Anos de exposição ≥ 5,1 (n=207) vs ≤ 1,0 (n=61) 1,02 0,59 1,75 0,95 1,12 0,61 2,08 0,71 

Idade Contínuo 0,98 0,97 1,00 0,09 0,99 0,97 1,02 0,45 

Jornada diária de trabalho ≥ 8h (n=344) vs < 8h (n=78) 0,85 0,56 1,31 0,47 0,94 0,59 1,49 0,79 

Animal de estimação Sim (n=266) vs não (n=157) 1,30 0,89 1,90 0,17 1,29 0,89 1,88 0,18 

Concentração de endotoxina Alta (n=288) vs baixo (n=115) 1,47 1,00 2,15 0,04 1,56 1,09 2,22 0,01 

RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança; Baixa concentração de endotoxina: ≤ 20,4 UE/mg de poeira; Alta concentração de 

endotoxina: > 20.4 UE/mg de poeira; vs: versus.  

Dados de sibilos não foram obtidos de 30 voluntários. 
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Tabela 11 - Avaliação dos fatores de risco para dispneia noturna 

Variáveis Categorias (n) Modelo bruto Modelos ajustado 

  RP IC 95% p RP IC 95% p 

Grupo Ocupacional (n=73) vs não sensibilizado (n=234) 2,74 1,54 4,85 <0,01 2,60 1,43 4,71 <0,01 

Grupo Ocupacional (n=73) vs comum (n=141) 2,30 1,23 4,30 <0,01 2,40 1,31 4,40 <0,01 

Tabagismo Sim (n=79) vs não (n=369) 1,06 0,56 2,01 0,87 1,12 0,55 2,27 0,76 

Sexo  Feminino (n=242) vs masculino (n=206) 2,21 1,26 3,89 <0,01 1,96 1,10 3,48 0,02 

Anos de exposição de 1,1 to 3,0 (n=92) vs ≤ 1,0 (n=68) 1,14 0,47 2,80 0,77 1,27 0,49 3,26 0,62 

Anos de exposição de 3,1 to 5,0 (n=76) vs ≤ 1,0 (n=68) 0,88 0,33 2,38 0,80 1,03 0,37 2,85 0,96 

Anos de exposição ≥ 5,1 (n=211) vs ≤ 1,0 (n=68) 1,32 0,60 2,86 0,49 1,95 0,76 5,03 0,17 

Idade Contínuo 0,98 0,96 1,01 0,26 0,97 0,93 1,00 0,12 

Jornada diária de trabalho ≥ 8h (n=360) vs < 8h (n=87) 0,85 0,47 1,54 0,59 0,86 0,42 1,75 0,68 

Animais de estimação Sim (n=282) vs não (n=166) 2,06 1,11 3,79 0,02 2,09 1,16 3,77 0,01 

RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança; vs: versus. 

Dados de dispneia noturna não foram obtidos de 5 voluntários. 
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Tabela 12 - Avaliação dos fatores de risco para rinite 

Variáveis Categorias (n) Modelo bruto Modelo ajustado  

  RP IC 95% p RP IC 95% p  

Grupo Ocupacional (n=73) vs não sensibilizado (n=234) 1,61 1,41 1,83 <0,01 1,58 1,38 1,81 <0,01 

Grupo Ocupacional (n=73) vs comum (n=141) 1,21 1,08 1,36 <0,01 1,25 1,11 1,40 <0,01 

Tabagismo  Sim (n=80) vs não (n=368) 1,07 0,92 1,25 0,38 1,17 1,01 1,35 0,04 

Sexo Feminino (n=242) vs masculino (n=206) 1,27 1,11 1,44 <0,01 1,23 1,09 1,40 <0,01 

Anos de exposição de 1,1 a 3,0 (n=92) vs ≤ 1,0 (n=68) 0,93 0,77 1,13 0,48 0,99 0,82 1,20 0,93 

Anos de exposição de 3,1 a 5,0 (n=75) vs ≤ 1,0 (n=68) 0,88 0,71 1,09 0,23 0,94 0,77 1,15 0,55 

Anos de exposição ≥ 5,1 (n=212) vs ≤ 1,0 (n=68) 0,90 0,76 1,07 0,24 1,04 0,86 1,26 0,69 

Idade Contínuo 0,99 0,98 0,99 <0,01 0,99 0,98 0,99 <0,01 

Jornada diária de trabalho ≥ 8h (n=362) vs < 8h (n=85) 0,95 0,81 1,10 0,47 1,03 0,88 1,21 0,70 

Animais de estimação Sim (n=282) vs não (n=166) 1,12 0,98 1,29 0,09 1,12 0,98 1,28 0,09 

RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança; vs: versus.  

Dados de rinite não foram obtidos de 5 voluntários. 
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Tabela 13 - Avaliação dos fatores de risco para sintomas cutâneos 

Variáveis Categorias (n) Modelo bruto Modelo ajustado 

  RP IC 95% p RP IC 95% p 

Grupo Ocupacional (n=72) vs não sensibilizado (n=229) 1,77 1,32 2,38 <0,01 1,64 1,22 2,20 <0,01 

Grupo Ocupacional (n=72) vs comum (n=131) 1,43 1,04 1,96 0,03 1,36 1,01 1,85 0,04 

Tabagismo Sim (n=75) vs não (n=357) 1,15 0,84 1,56 0,39 1,14 0,83 1,56 0,42 

Sexo  Feminino (n=232) vs masculino (n=200) 1,31 1,01 1,71 0,04 1,30 0,99 1,69 0,05 

Anos de exposição de 1,1 a 3,0 (n=88) vs ≤ 1,0 (n=64) 0,89 0,55 1,46 0,66 0,94 0,58 1,54 0,81 

Anos de exposição de 3.1 a 5,0 (n=75) vs ≤ 1,0 (n=64) 1,09 0,68 1,76 0,72 1,17 0,72 1,90 0,53 

Anos de exposição ≥ 5,1 (n=204) vs ≤ 1,0 (n=64) 1,28 0,86 1,91 0,22 1,44 0,92 2,26 0,11 

Idade Contínuo 1,00 0,99 1,01 0,81 0,99 0,97 1,00 0,17 

Jornada diária de trabalho ≥ 8h (n=348) vs < 8h (n=83) 1,08 0,77 1,50 0,66 1,01 0,70 1,46 0,97 

Animal de estimação Sim (n=269) vs não (n=163) 1,19 0,90 1,55 0,22 1,18 0,90 1,55 0,23 

RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança. vs: versus. 

Dados de sintomas cutâneos não foram obtidos de 21 voluntários. 
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Tabela 14 - Avaliação dos fatores de risco para eczema ou alergia cutânea 

Variáveis Categorias (n) Modelo bruto Modelo ajustado 

  RP IC 95% p RP IC 95% p 

Grupo Ocupacional (n=72) vs não sensibilizado (n=218) 1,63 1,29 2,06 <0,01 1,56 1,24 1,96 <0,01 

Grupo Ocupacional (n=72) vs comum (n=130) 1,19 0,94 1,49 0,15 1,15 0,92 1,44 0,21 

Tabagismo Sim (n=71) vs não (n=349) 1,01 0,78 1,30 0,96 1,01 0,78 1,31 0,92 

Sexo  Feminino (n=231) vs masculino (n=189) 1,39 1,13 1,71 <0,01 1,39 1,13 1,72 <0,01 

Anos de exposição de 1,1 a 3,0 (n=86) vs ≤ 1,0 (n=61) 0,87 0,60 1,24 0,44 0,89 0,62 1,27 0,51 

Anos de exposição de 3.1 a 5,0 (n=70) vs ≤ 1,0 (n=61) 0,95 0,66 1,36 0,77 0,95 0,66 1,38 0,80 

Anos de exposição ≥ 5,1 (n=202) vs ≤ 1,0 (n=61) 1,11 0,83 1,48 0,50 1,10 0,79 1,54 0,57 

Idade Contínuo 1,00 0,99 1,01 0,70 1,00 0,98 1,01 0,55 

Jornada diária de trabalho ≥ 8h (n=340) vs < 8h (n=79) 1,13 0,86 1,48 0,37 1,11 0,84 1,48 0,47 

Animal de estimação Sim (n=263) vs não (n=157) 0,99 0,81 1,21 0,92 0,98 0,80 1,20 0,86 

RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança. vs: versus. 

Dados de eczema ou alergia cutânea não foram obtidos de 33 voluntários. 
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Discussão 

 

No presente estudo, investigou-se a associação entre a sensibilização alérgica 

ocupacional e sintomas cutâneos, eczema ou alergia cutânea, sibilos, dispneia noturna, rinite, 

HRB e asma confirmada. Foram incluídos trabalhadores e estudantes expostos a animais de 

laboratório que, de acordo com o resultado do TCHI, foram alocados em um de três grupos: 

grupo sensibilização ocupacional, grupo sensibilização comum e grupo não sensibilizado. 

Somaram-se 74 indivíduos com sensibilização ocupacional, 142 com sensibilização comum e 

237 não sensibilizados. Indivíduos do grupo sensibilização ocupacional apresentaram 

aumento da prevalência de todos os desfechos estudados, exceto eczema ou alergia cutânea 

quando comparados aos indivíduos do grupo sensibilização comum e aumento de prevalência 

de todos os desfechos sem exceção quando comparados ao grupo não sensibilizado. Também 

observou-se que indivíduos do grupo sensibilização ocupacional apresentaram maior 

frequência de sobreposição de sintomas cutâneos, rinite e asma confirmada. 

Além disso, nossos resultados demonstraram que a exposição ocupacional a 

concentrações de endotoxina superiores a 20,4 UE/mg de poeira está associada com aumento 

da prevalência de relato de sibilos nos últimos 12 meses. Com relação ao tempo de exposição, 

verificou-se que indivíduos com exposição entre 3,1 a 5,0 anos possuem maior risco para 

asma quando comparado com indivíduos com menos de 1,0 ano de exposição. Exposição a 

animais de estimação esteve associado com aumento de prevalência de dispneia noturna. Sexo 

feminino foi fator de risco para dispneia noturna, rinite e eczema ou alergia cutânea. Por fim, 

tabagismo esteve associado com aumento de prevalência de sintomas de rinite. 

Entre os indivíduos com sensibilização ocupacional, os animais mais frequentemente 

associados a esta sensibilização foram o rato (48 indivíduos) e o camundongo (43 indivíduos). 

A maior prevalência de sensibilização a esses animais deve-se principalmente ao fato de 

terem sido os animais mais comumente empregados nos laboratórios e biotérios. Além disso, 

sensibilização a ambos esses animais pode ocorrer mesmo em trabalhadores expostos a 

apenas uma espécie. Essa dupla sensibilização pode refletir IgE com reatividade cruzada, pois 

Rat n1 e Mus m1, os alérgenos mais importantes de rato e camundongo, respectivamente, 
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pertencem à mesma família de proteínas lipocalinas e compartilham 66% de homologia em 

suas sequências de aminoácidos (JEAL et al., 2009).  

Os efeitos da sensibilização ocupacional entre trabalhadores expostos a animais de 

laboratório já foram estudados em outros trabalhos. Durante o 12º mês de exposição a animais 

de laboratórios, trabalhadores com sensibilização ocupacional relataram mais sintomas 

oftalmológicos e nasais comparados a trabalhadores que não possuíam sensibilização 

ocupacional. Entre indivíduos atópicos, definido por teste cutâneo positivo a qualquer 

alérgeno, houve aumento da HRB durante o estudo. A dose de metacolina para causar queda 

de 20% ou mais do VEF1 passou de 0,54 mg (0,19 - 1,91 mg) para 0,38 mg (0,12 - 1,00 mg), 

após 24 meses de exposição ocupacional. Além disso, os autores observaram queda da função 

pulmonar (VEF1 e CV), independentemente de os voluntários possuírem ou não 

sensibilização ocupacional (PALMBERG et al., 2015).  

Entre trabalhadores com menos de 4 anos de exposição e sensibilizados aos animais 

aos quais eram expostos, observou-se declínio da CVF (-148 ml/ano), VEF1 (-83 ml/ano) e 

MMEF (-7 ml/s/ano), quando comparado aos trabalhadores expostos, mas que não tinham 

sensibilização ocupacional. Ademais, análises empregando modelos de regressão múltipla 

mostraram que tanto a sensibilização como a exposição aos animais parecem contribuir 

independentemente para o declínio da função pulmonar entre trabalhadores expostos a 

animais de laboratório (PORTENGAN et al., 2003). 

Renstrom et al. (1995) estudaram indivíduos com alergia a animais de laboratório 

(n= 9), definida por sensibilização e/ou sintomas relacionados a exposição aos animais de 

laboratório, e indivíduos que não tinham alergia a animais de laboratório (n= 29), durante 

seguimento médio de 18 meses. Não foram observadas diferenças na função pulmonar entre 

os grupos, tanto na avaliação inicial como na avaliação final. Também não houve diferença de 

HRB na avaliação inicial entre os grupos, no entanto, durante a segunda avaliação, indivíduos 

com alergia a animais de laboratório (definida por sensibilização ocupacional e/ou sintomas) 

apresentaram aumento da reatividade brônquica, quando comparado aos indivíduos que não 

tinham alergia a animais de laboratório. O mesmo resultado foi observado na comparação 

entre indivíduos que apresentavam TCHI positivo ou IgE específica aos animais de 

laboratório (n= 7), quando comparado com indivíduos não sensibilizados aos animais (n= 31). 

Esses estudos descritos acima reforçam a importância da sensibilização ocupacional, 

que também demonstramos com metodologia diferente. Nos outros estudos, devido suas 
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peculiaridades metodológicas, não sabemos as características dos indivíduos que formaram os 

grupos controles, não sabemos se esses indivíduos controle eram sensibilizados a outros 

alérgenos não ocupacionais ou puramente não sensibilizados a nenhum alérgeno. Essa foi uma 

de nossas preocupações e, para não atrapalhar a interpretação dos resultados, empregamos 2 

grupos para comparação (sensibilização comum e nenhuma sensibilização). 

No presente estudo, observou-se que a prevalência de asma (confirmada por HRB 

associada a sintomas) entre os 453 voluntários dos três grupos foi de 9,2%, entretanto, ao se 

classificar os voluntários de acordo com o tipo de alérgenos aos quais os mesmos eram 

sensibilizados, observou-se que 27,0% dos trabalhadores com sensibilização ocupacional 

possuíam asma, o que mostra o impacto da sensibilização ocupacional, visto que a prevalência 

de asma entre trabalhadores com sensibilização comum foi de 9,8% e no grupo não 

sensibilizado foi de 3,3%. 

Uma hipótese para a elevada prevalência de asma entre os trabalhadores com 

sensibilização ocupacional pode se basear no fato de que exposição prolongada aos animais 

leva à asma ocupacional em aproximadamente 1/3 dos trabalhadores sensibilizados 

(AOYAMA et al., 1992; ELLIOTT et al., 2005), onde alguns dos sintomas apresentados são 

tosse, sibilo e dispneia (BUSH, 2001; WOOD, 2001), podendo os sintomas persistir por 

vários dias e frequentemente causar despertares noturnos (CORRADI et al., 2013). 

Entre trabalhadores expostos a animais de laboratório, pode ser observada a 

sobreposição de sintomas/doenças. A sobreposição é resultado do desenvolvimento dos 

sintomas alérgicos e da seleção dos trabalhadores que suportam trabalhar mesmo doentes. De 

fato, a sobreposição dos sintomas é marcante entre trabalhadores expostos a animais, onde 

dificilmente será observado trabalhador com apenas um sintoma. Aparentemente a 

sobreposição de sintomas mais comum se dá entre os trabalhadores com asma, que citam 

sintomas nasais/oculares ou cutâneos (HUNSKAAR; FOSSE, 1990). Nossos dados 

confirmam a alta frequência de sobreposição de sintomas entre os voluntários asmáticos, 

como por exemplo, o que ocorre no grupo sensibilização ocupacional, onde todos os 

voluntários asmáticos relataram rinite. 

Evidências epidemiológicas consistentes demonstram a frequência elevada da 

sobreposição entre asma e rinite no mesmo paciente. Asma está presente entre 20-50% dos 

pacientes com rinite, enquanto rinite está presente em até 80% dos asmáticos (BOUSQUET; 

VIGNOLA; DEMOLY, 2003). No presente estudo, entre indivíduos do grupo sensibilização 
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ocupacional, todos os indivíduos com asma confirmada relatam rinite, e entre os indivíduos 

com rinite, 29,8% tiveram asma confirmada.  

Uma questão importante entre trabalhadores expostos a animais de laboratório é a falta 

de conhecimento sobre o risco relacionado à exposição ocupacional aos animais. Em pesquisa 

realizada no Japão, entre pesquisadores do Kochi Medical School, 24,2% dos voluntários 

relatam receber material educativo sobre alergia (MUZEMBO et al., 2014). No presente 

estudo, 25,0% relataram receber alguma orientação sobre os riscos das alergias aos animais de 

laboratório e 25,1% leram algum material referente a esse risco (FERRAZ et al., 2013). Além 

disso, pode ser que a pouca disponibilidade de informações sobre alergia a animais de 

laboratório esteja associada ao uso inadequado dos equipamentos de proteção individual.  

A inalação é a forma mais comum de exposição aos alérgenos animais, seguida pela 

exposição cutânea e ocular entre trabalhadores expostos a animais de laboratório (ACTON; 

MCCAULEY, 2007). Interessantemente, indivíduos do grupo sensibilização ocupacional 

usam com maior frequência máscaras durante o processo de manuseio dos animais quando 

comparado aos indivíduos do grupo sensibilização comum (32,4% versus 16,2%, p=0,006 - 

dados não descritos nos Resultados). Uma justificativa para esse fato é a possibilidade do 

trabalhador já ter identificado sintomas perante a exposição aos animais, e usa a máscara com 

o objetivo de limitar essa exposição. Entretanto, o mesmo não é observado para o uso de luvas 

e óculos, onde os equipamentos de proteção são usados com a mesma frequência entre os 

grupos. Talvez isso ocorra devido à falta de conhecimento de que a exposição também ocorre 

por meio da pele e dos olhos e não apenas pela inalação. 

A recomendação para trabalhadores com asma ocupacional é a cessação da exposição 

ao agente sensibilizante, a qual está geralmente associada ao abandono do trabalho (MUÑOZ 

et al., 2014; KENYON et al., 2012). A redução da exposição parece ser menos benéfica do 

que a cessação completa (VANDENPLAS et al., 2012). Para trabalhadores que permanecem 

expostos aos animais de laboratório, existem várias estratégias que podem ser usadas para 

reduzir a exposição aos alérgenos dos animais. Controles de engenharia são as abordagens 

preferidas porque além de sua alta eficácia, elas não requerem implementação do trabalhador 

para uso na rotina de trabalho (CORRADI; FERDENZI; MUTTI, 2012). Entre alguns 

controles de engenharia estão cabines biológicas de segurança, sistema de exaustão local, 

equipamentos robóticos, gaiolas ventiladas separadamente e ambientes com pressão negativa 

(STAVE; DARCEY, 2012). 
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Ambientes com gaiolas com filtros apresentam redução de 95% do nível de exposição 

à endotoxina, e redução de 90% do nível de exposição ao alérgeno de camundongo, quando 

comparado com ambientes com gaiolas abertas e não ventiladas (PLATTS-MILLS et al., 

2005). A prática mais eficiente para redução da exposição ao alérgeno de camundongo é o uso 

de gaiolas individualmente ventiladas com pressão negativa (CORRADI; FERDENZI; 

MUTTI, 2012). O uso das gaiolas individualmente ventiladas reduz a exposição aos alérgenos 

e reduz a incidência de sensibilização ao alérgeno animal, mas não a elimina, mesmo entre 

indivíduos que trabalham apenas com gaiolas individualmente ventiladas (FEARY; 

CULLINAN, 2016). 

O uso de equipamentos de proteção respiratória leva à redução significativa dos 

sintomas respiratórios e mudanças em parâmetros funcionais durante exposição de curto 

prazo, no entanto, falha ao promover proteção completa aos trabalhadores (VANDENPLAS et 

al., 2012). Stave e Darcey (2012) em um estudo envolvendo 198 instituições demonstraram 

uma ampla variedade de equipamentos de proteção individual (EPI) de uso obrigatório. Os 

EPIs de uso obrigatório mais frequentemente observados foram: luva (88,3%), uniforme 

(85,7%), propé (52,6%) e máscara cirúrgica (42,9%). No entanto, devido ao seu ajuste frouxo 

e a baixa capacidade de filtragem, a máscara cirúrgica não fornece proteção respiratória 

adequada contra pequenas partículas transportadas pelo ar (SIEGEL et al. 2007), não devendo 

ser considerada um EPI (STAVE; DARCEY, 2012). Sendo assim, o EPI mais usado nos 

serviços de saúde para proteção respiratória é a máscara N95 (SIEGEL et al. 2007). 

Embora reduzir a exposição do trabalhador aos alérgenos ocupacionais seja uma 

questão muito importante, identificar uma margem segura de exposição é difícil. Simoneti et 

al. (2016) estudaram concentrações de alérgenos de rato (Rat n1) e de camundongo (Mus m1) 

na poeira de laboratórios e biotérios, para identificar concentrações que estivessem associadas 

com sensibilização alérgica e sintomas de rinite e asma. Os autores não encontraram nenhuma 

concentração (valor de corte) de Rat n1 ou Mus m1 que estivesse associada com aumento de 

risco de sensibilização ou sintomas. Lieutier-Colas et al. (2002) demonstraram que a maioria 

dos trabalhadores que relataram sintomas relacionados a exposição a rato não é sensibilizada a 

rato. Além disso, esses autores não encontraram associação entre sensibilização ou sintomas e 

concentração de alérgeno de rato ou de endotoxina. Por fim, Peng et al. (2011) mostraram que 

trabalhadores expostos a concentrações intermediárias do alérgeno de camundongo 

apresentavam maior risco de sensibilização a camundongo, quando comparado a 

trabalhadores expostos a concentrações baixas ou altas. Os autores também observaram que 
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baixa variação na concentração do alérgeno eleva o risco de sensibilização. Dessa forma, 

aparentemente não existem níveis de concentração de alérgenos que não estejam associados a 

riscos de sensibilização ocupacional e de desenvolvimento de sintomas relacionados à 

exposição a animais de laboratório e, além disso, também não há uma resposta linear entre o 

aumento da concentração de alérgeno e aumento de risco para sensibilização.  

Krop et al. (2009) estudaram se medidas imunológicas e parâmetros de inflamação das 

vias aéreas estavam associados com desenvolvimento de sensibilização ocupacional entre 

indivíduos atópicos. Os autores apresentaram que parâmetros de inflamação da via aérea não 

contribuem significativamente. No entanto, por meio de um algoritmo multivariado, os 

autores descrevem que pelo aconselhamento pré-ingresso na ocupação para candidatos 

atópicos, com IgE superior a 100 UI/ml, a ocorrência de sensibilização a animais de 

laboratório pode ser reduzida em até 50%, com menos de 10% de falso positivo. 

Os dados do presente estudo, associados aos dados de Krop et al. (2009) seriam úteis e 

se complementariam numa avaliação pré-ingresso, porque após a mensuração de IgE, o 

exame indicaria um possível risco aumentado para sensibilização ocupacional, e assim o 

médico poderia esclarecer o risco da sensibilização ocupacional e com base nos dados do 

presente estudo, apontaria que o trabalhador poderia vir a fazer parte de um grupo de 

indivíduos (com sensibilização ocupacional) que estão associados com elevada prevalência de 

uma série de desfechos.  

O número de alérgenos aos quais os indivíduos são sensibilizados também é uma 

questão importante no presente estudo. Quando se leva em questão a prevalência geral de 

testes cutâneos positivos entre os grupos, os indivíduos do grupo sensibilização ocupacional 

apresentaram mais testes positivos do que os indivíduos do grupo sensibilização comum. 

Contudo, este fato está diretamente relacionado com os critérios de inclusão e exclusão de 

cada grupo. Indivíduos do grupo sensibilização ocupacional poderiam ter até 16 testes 

cutâneos positivos (11 alérgenos comuns e 5 alérgenos ocupacionais), enquanto indivíduos do 

grupo sensibilização comum poderiam ter no máximo 11 testes positivos (apenas os 11 

alérgenos comuns). Quando comparamos a prevalência de sensibilização restringindo-se aos 

11 alérgenos comuns testados em ambos os grupos, observa-se que não houve diferença no 

número de testes cutâneos positivos entre os grupos. 

Craig et al. (2008) observaram que 5% dos asmáticos não foram sensibilizados a 

nenhum alérgeno, 14% dos asmáticos foram sensibilizados a 1 ou 2 alérgenos e 81% dos 
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asmáticos foram sensibilizados a 3 ou mais alérgenos. Toppila-Salmi et al. (2015) relataram 

que o número de testes cutâneos positivos está associado a aumento do risco de asma, mas 

não houve associação entre a gravidade da asma e o número de testes positivos. 

Polissensibilização (sensibilização a mais de um alérgeno) também pode ser associada com 

diminuição da qualidade de vida (CIPRANDI et al., 2007), sendo que sua prevalência 

aumenta com a idade (DEMOLY et al., 2016) e pode ocorrer devido à similaridade da 

estrutura dos alérgenos (SCHNUCH; BRASCH; UTER, 2008), como é o caso da similaridade 

do alérgenos de rato e camundongo que já foi mencionado anteriormente (JEAL et al., 2009). 

Também descrevemos nos Resultados que duração de exposição entre 3,1 e 5 anos 

associa-se a maior risco de asma confirmada, quando comparada à duração menor de 1 ano. 

Interessantemente, trabalhadores expostos por mais de 5 anos não apresentaram aumento de 

risco para asma. Isso nos leva a crer que podemos estar perante a um evento denominado 

“efeito do trabalhador saudável”, que se refere à seleção natural dos trabalhadores expostos a 

ambientes que geram riscos. Dessa forma, trabalhadores que apresentam sintomas 

relacionados a exposição ocupacional são levados a se afastar do emprego e continuam no 

trabalho as pessoas com sintomas mais leves ou, principalmente, as assintomáticas (LE 

MOUAL et al., 2008). No estudo transversal, o efeito do trabalhador saudável pode gerar um 

viés importante, pois o trabalhador sintomático pode abandonar a ocupação sem relatar os 

sintomas, dessa forma, os resultados de prevalência obtidos podem ser subestimados. 

Outra hipótese para que os trabalhadores com mais de 5 anos de exposição não relatem 

sintomas é o desenvolvimento de tolerância aos alérgenos aos quais são expostos. Jeal et al. 

(2006) observaram aumento na prevalência de trabalhadores com altos níveis de IgG e IgG4, 

associado com alta intensidade de exposição a rato, observado entre os profissionais 

responsáveis pelo manuseio dos animais e pela limpeza das gaiolas. Esses trabalhadores 

fizeram uma coprodução de anticorpos IgE e IgG4, enquanto indivíduos não expostos a altas 

intensidades produziram apenas IgE específica. Indivíduos expostos a rato em intensidades 

elevadas e que produzem anticorpo IgG4 tem redução de riscos de sintomas pulmonares 

associados com o trabalho, sugerindo que IgG4 específica a rato desempenhe um papel de 

proteção. Corroborando os resultados de Jeal et al. (2006), Jones et al. (2014a) mostraram que 

entre trabalhadores que não relaram sintomas pulmonares e com alta exposição a rato de 

acordo com a categoria do emprego, observou-se significativamente menos IgE ligada a 

alérgenos. 
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Essa tolerância natural desenvolvida por alguns trabalhadores expostos a altas 

concentrações de alérgenos se assemelha com a tolerância desenvolvida após imunoterapia 

(JONES et al., 2014a), como por exemplo, em pacientes alérgicos a pólen de grama, que se 

tornam tolerantes após imunoterapia com altas doses de extrato do alérgeno de grama, onde 

tais indivíduos apresentam elevados níveis de anticorpo IgG4 específicos, que bloqueiam 

atividade de anticorpos IgE (NOURI-ARIA et al., 2004). A imunoterapia é indicada para 

pacientes com rinite alérgica de moderada e grave e para pacientes com asma de leve a 

moderada, em casos que o tratamento é pouco efetivo, mal tolerado pelo paciente e indesejado 

para longos períodos (MIGUERES et al., 2014). 

A endotoxina é outro agente encontrado nos ambientes expostos a animais de 

laboratório (FREITAS et al., 2016; DUNGAN, 2011), sendo um constituinte da parede celular 

de bactérias gram-negativo (DORESWAMY; PEDEN, 2010). Exposição a endotoxina está 

associada a febre, asma (DUNGAN, 2012; LIAO et al., 2010), sibilos (FREITAS et al., 2016), 

pneumonia tóxica e efeitos sistêmicos agudos como a indisposição (DUNGAN, 2012). Nosso 

grupo avaliou previamente essa amostra quanto à endotoxina no ambiente de trabalho e 

observou-se que concentrações superiores a 20,4 EU/mg de endotoxina na poeira estiveram 

associadas com aumento da prevalência de sibilo nos últimos 12 meses. Além disso, 

observou-se que a concentração média de endotoxina na poeira dos laboratórios expostos a 

animais foi de 34,2 EU/mg, superior à concentração média dos ambientes de trabalho não 

expostos a animais que foi de 10,2 EU/mg (FREITAS et al., 2016). Dessa forma, incluiu-se a 

variável endotoxina na presente análise para investigar se independentemente da concentração 

de endotoxina (alta ou baixa), a sensibilização alérgica ocupacional ofereceria risco para 

sibilo. De fato, mesmo o modelo sendo ajustado para endotoxina, a sensibilização ocupacional 

confirmou-se como fator de risco para sibilo, mais importante que a sensibilização comum e 

que a própria concentração de endotoxina. A presente análise confirmou os achados relatados 

na publicação prévia onde a concentração de endotoxina se associou ao relato de sibilos. 

Por fim, exposição a animais de estimação no último ano esteve associada com 

aumento de prevalência de dispneia noturna. Dos 453 voluntários do presente estudo, 284 

(62,6%) relatam ter ao menos um animal de estimação no último ano, desses 245 relataram ter 

cachorro, 67 relataram ter pássaro, 65 relatam ter gato (animais mais prevalentes). Sabe-se 

que a exposição a animais de estimação também está associada à sensibilização alérgica 

(OLIVIERI et al., 2012; PARK et al., 2013) e a sensibilização comum é fortemente associada 

com a sensibilização ocupacional (PORTENGAN et al., 2003). No presente estudo, 77,0% 
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dos indivíduos com sensibilização ocupacional apresentaram sensibilização comum. Não 

obstante, sensibilização alérgica a cachorro e gato estão associadas a alergia a animais de 

laboratório (HOLLANDER; DOEKES; HEEDERIK, 1996). Dessa forma, exposição a 

animais de estimação torna-se uma questão importante nessa população, visto sua alta 

prevalência e o seu impacto. 

Uma característica do presente estudo foi a realização do teste de broncoprovocação 

com manitol para diagnóstico da HRB. Os estímulos utilizados nos testes de 

broncoprovocação podem ser classificados em diretos ou indiretos. Teste de 

broncoprovocação diretos refere-se ao uso de agonistas, tais como a histamina e a metacolina, 

que agem diretamente na musculatura lisa da via aérea, causando constrição. O agente direto 

mais usado é a metacolina que age nos receptores muscarínicos (M3), enquanto a histamina 

age nos receptores H1 (COCKCROFT, 2010).  

Entre os estímulos indiretos estão os agentes osmóticos (manitol e salina hipertônica), 

hiperventilação com ar frio e seco e monofosfato de adenosina, que causam estreitamento das 

vias aéreas devido a liberação de uma variedade de mediadores inflamatórios, que agem nos 

receptores muscarínicos. Dessa forma, postula-se que o estímulo indireto identifique a 

responsividade da musculatura lisa da via aérea e a inflamação da via aérea, que são as 

principais características da asma (BRANNAN et al., 2012). Acredita-se que a resposta da via 

aérea ao estímulo indireto correlaciona-se melhor com as características clínicas da asma 

(PAUWELS; JOSS; STRAETEN, 1988).  

A identificação da asma por meio do teste de broncoprovocação associado a relato de 

sintomas nos últimos meses é um ponto forte do presente estudo, visto que essa definição é 

tida como padrão-ouro para identificação da asma (BORGES; FERRAZ; VIANNA, 2011). 

Alguns estudos identificam trabalhadores asmáticos por meio de questionários de relato de 

sintomas (MOGHTADERI et al., 2014; MUZEMBO et al., 2014). No entanto, aparentemente 

o relato nem sempre é preciso, visto que dos 42 voluntários diagnosticados com asma, 13 

(30,9%) relataram não ter asma, contudo possuíam HRB e relatavam sintomas. Além disso, 

dentre os 49 casos que relataram ter asma, 21 (42,8%) não possuíam HRB e sintomas. 

Outras questões metodológicas importantes do presente estudo foram realização de 

todos os procedimentos no mesmo dia, quarta, quinta ou sexta-feira para que o teste pudesse 

indicar possíveis efeitos causados pela exposição ocupacional que se inicia na segunda-feira. 

Isto é, caso os voluntários fossem avaliados em segundas e terças-feiras, os resultados 
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poderiam ter um viés, devido à ausência de exposição aos animais de laboratório no fim de 

semana. Outra questão metodológica foi a inclusão de ao menos 90% dos trabalhadores de 

cada ambiente de trabalho selecionado para se evitar viés de recrutamento. 

Como limitações do presente estudo podemos considerar o design do estudo, onde 

adotou-se um modelo transversal ao invés um modelo prospectivo. Dessa forma, não sabemos 

se a sensibilização ocupacional foi uma precursora dos desfechos estudados ou se os 

trabalhadores já eram mais alérgicos, já apresentavam os desfechos estudados e só depois 

passaram a ser sensibilizados aos animais de laboratório. Uma outra limitação metodológica 

seria a ausência de medidas de IgE que poderiam fornecer dados interessantes sobre a 

sensibilização alérgica ocupacional e o desenvolvimento de sintomas. 
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O presente estudo apresentou os riscos da sensibilização alérgica ocupacional entre 

trabalhadores expostos a animais de laboratório. Concluímos que a sensibilização ocupacional 

está associada a maior prevalência de todos os desfechos analisados, exceto eczema ou alergia 

cutânea, quando comparada à sensibilização comum. Além disso, a sobreposição de desfechos 

foi mais frequente no grupo sensibilização ocupacional, o que mostra que a sensibilização 

ocupacional é um melhor marcador de risco para reações alérgicas associadas à exposição a 

animais de laboratório. 

Embora a sensibilização ocupacional eleve o risco para sintomas e doenças, não 

sabemos se a mesma deva ser critério para aconselhar o profissional a abandonar o emprego. 

Acreditamos que seria ideal que os trabalhadores realizassem TCHI com os alérgenos 

ocupacionais periodicamente, para se caso houvesse a sensibilização ocupacional, o 

trabalhador seria abordado numa fase inicial das reações alérgicas aos animais de laboratório 

e poderia receber informações claras sobre os riscos aos quais está exposto, bem como 

realizar acompanhamento médico com maior frequência para investigar o desenvolvimento de 

sintomas e doenças relacionadas à exposição e a sensibilização aos animais de laboratório. 
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Anexo 1. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa - HCFMRP – USP 
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Anexo 2. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa - UNICAMP 
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Anexo 3. Questionário 

 

ID: ____________          Data: ___/___/______ 

Nome: ________________________________________________________  

 

 

01. Você tem ou já teve asma?  

(   ) Não   (   ) Sim   (   ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 10. 

 

02. A asma foi diagnosticada por um médico? 

(   ) Não   (   ) Sim   (   ) Não sabe 

 

03. Que idade tinha quando teve o primeiro ataque de asma? .................................anos 

 

04. Que idade tinha quando teve sintomas de asma pela última vez? ................................anos 

 

05. Quantos ataques de asma teve nos últimos 12 meses? ............................  

 

06. Quantos ataques de asma teve nos últimos 3 meses? ..............................  

 

07. Quantas vezes acordou por causa de um ataque de asma nos últimos 3 meses?  

(    ) 5 ou mais vezes/semana (quase todos os dias) 

(    ) 1 a 4 vezes/semana (toda semana) 

(    ) Menos de 1vez/semana (não é toda semana) 

(    ) Não sabe 

 

08. Quanto que a asma incomodou nos últimos 3 meses?  

(    ) Continuamente 

(    ) Uma vez por dia 

(    ) Menos de uma vez por dia, mas toda semana 

(    ) Menos de uma vez por semana (não é toda semana) 

(    ) Não sabe 
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09. Algum médico deu-lhe instruções por escrito indicando como tratar sua asma ou o que 

fazer quando acontece um ataque?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

10. Você evita fazer exercícios porque fica difícil respirar ou porque tem falta de ar?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

11. Você teve chiados ou assobios no peito, alguma vez, nos últimos 12 meses?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 14. 

 

12. Sentiu falta de ar quando aconteceram estes chiados?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

13. Teve estes chiados ou assobios mesmo sem estar resfriado?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

14. Acordou alguma vez nestes últimos 12 meses com sensação de aperto no peito?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

15. Você sentiu falta de ar durante o dia, em repouso, alguma vez nos últimos 12 meses?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

16. Acordou durante a noite, por falta de ar, nos últimos 12 meses?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

17. Sentiu falta de ar depois de fazer exercícios físicos intensos nos últimos 12 meses?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

18. Sente falta de ar quando caminha em terreno plano ou numa subida?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

19. Você tem dificuldade para caminhar por causa de alguma doença que não é do coração ou 

do pulmão?  



________________________________________________________________________Anexos  96 

 

(   ) Não   (    ) Sim, qual a causa? .................................................................  

................................................................................................................................................. 

 

20. Você tosse habitualmente ao levantar-se?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

21. Tosse habitualmente de dia ou de noite?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

22.   Costuma eliminar catarro ao levantar-se? Erro! Fonte de referência não encontrada. 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

23. Costuma eliminar catarro durante o dia ou a noite?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

24. Você tem rinite (alergia no nariz)?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 26.  

 

25. Que idade você tinha quando ocorreu pela primeira vez? ..........................anos 

 

26. Teve alguma vez secreção nasal ou o nariz entupido sem estar resfriado?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 29. 

27. Teve alguma vez secreção nasal ou o nariz entupido, sem estar resfriado, nos últimos 12 

meses?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 29. 

 

28. Quando tem este problema, apresenta também olhos vermelhos e irritados?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

29. Já teve alguma vez eczema ou outro tipo de alergia de pele?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 
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30. Teve vermelhidão e irritação da pele que aparecem e desaparecem nos últimos 12 meses?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 32. 

 

31. Esta irritação e vermelhidão tem afetado algum dos seguintes lugares: dobra de cotovelos, 

atrás do joelho, canelas, embaixo das nádegas, ao redor do pescoço, orelhas ou olhos?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

32. É alérgico a picadas de insetos?  

(    ) Não   (    ) Sim, quais insetos? ................................................................ 

................................................................................................................................................... 

 

33. Você toma diariamente algum tipo de medicação?  

(    ) Não   (    ) Sim, quais medicações? ........................................................ 

.................................................................................................................................................... 

 Se respondeu “NÃO” passar para a pergunta 37. 

 

Se você tomou algum medicamento para suas doenças respiratórias, congestão nasal ou 

alergia na pele, nos últimos 12 meses, assinale quais: Escolha até 3 medicamentos, os que 

achar mais importantes para o tratamento. 

 

34. Medicamento 1:  

Nome: 

Nº de vezes ao dia: 

Último dia em que tomou:      (exemplo: há 2 dias) 

Via de administração: 

(    ) Injetável 

(    ) Inalado 

(    ) Líquido 

(    ) Comprimido 

(    ) Nebulizado 

(    ) Tópico 
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35. Medicamento 2:  

Nº de vezes ao dia: 

Último dia em que tomou:      (exemplo: há 2 dias) 

Via de administração: 

(    ) Injetável 

(    ) Inalado 

(    ) Líquido 

(    ) Comprimido 

(    ) Nebulizado 

(    ) Tópico 

 

36. Medicamento 3:  

Nº de vezes ao dia: 

Último dia em que tomou:      (exemplo: há 2 dias) 

Via de administração: 

(    ) Injetável 

(    ) Inalado 

(    ) Líquido 

(    ) Comprimido 

(    ) Nebulizado 

(    ) Tópico 

 

37. Toma regularmente aspirinas (ou AAS)?  

(   ) Não   (   ) Sim   (   ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 39. 

 

38. Com que frequência toma?  

(    ) Diária 

(    ) Semanal 

(    ) Ocasional 

 

39. Toma Paracetamol (Tylenol, Acetaminofen)?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 41. 
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40. Com que frequência toma?  

(    ) Diária 

(    ) Semanal 

(    ) Ocasional 

 

41. É alérgico a algum medicamento?  

(    ) Não   (    ) Sim, quais medicamentos?..................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 Se respondeu “NÃO” passar para a pergunta 44. 

 

42. Quando toma esse(s) medicamento(s), aparece reação de pele, olho, nariz ou garganta?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

43. Quando toma esse medicamento aparece falta de ar, tosse ou chiado?  

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

44. É alérgico a algum alimento?  

(   ) Não   (   ) Sim, quais alimentos?.............................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

45. É alérgico a alguma planta?  

(    ) Não   (    ) Sim, quais plantas?................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

 

46. Somente para mulheres. Se for homem, pule para a questão 47. 

Você tem reparado se seus problemas respiratórios (chiados, aperto no peito, dificuldade para 

respirar) ocorrem em algum momento especial de seu ciclo menstrual?  

(    ) Não  

(    ) Sim, na semana antes da menstruação 

(    ) Sim, durante a menstruação 

(    ) Sim, na semana depois da menstruação 

(    ) Sim, mas não é perto da menstruação 

(    ) Não, pois não tenho menstruação 

(    ) Não, pois não tenho problemas respiratórios 
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Quando está perto de animais (gatos, cachorros, cavalos) ou perto de panos (incluindo 

almofadas, colchas), você: 

47. começa a tossir? (    ) Não             (    ) Sim 

48. começa a ter chiados ou assobios no peito ? (    ) Não             (    ) Sim 

49. tem a sensação de aperto no peito? (    ) Não             (    ) Sim 

50. começa a sentir falta de ar? (    ) Não             (    ) Sim 

51. tem nariz entupido, escorrendo ou espirra? (    ) Não             (    ) Sim 

52. tem irritação nos olhos ou lágrimas? (    ) Não             (    ) Sim 

 

Quando está perto de lugares com pó ou logo depois de varrer, você: 

53. começa a tossir? (    ) Não             (    ) Sim 

54. começa a ter chiados ou assobios no peito ? (    ) Não             (    ) Sim 

55. tem a sensação de aperto no peito? (    ) Não             (    ) Sim 

56. começa a sentir falta de ar? (    ) Não             (    ) Sim 

57. tem nariz entupido, escorrendo ou espirra? (    ) Não             (    ) Sim 

58. tem irritação nos olhos ou lágrimas? (    ) Não             (    ) Sim 

 

Quando está perto de árvores, arbustos ou flores, você: 

59. começa a tossir? (    ) Não             (    ) Sim 

60. começa a ter chiados ou assobios no peito ? (    ) Não             (    ) Sim 

61. tem a sensação de aperto no peito? (    ) Não             (    ) Sim 

62. começa a sentir falta de ar? (    ) Não             (    ) Sim 

63. tem nariz entupido, escorrendo ou espirra? (    ) Não             (    ) Sim 

64. tem irritação nos olhos ou lágrimas? (    ) Não             (    ) Sim 

 

65. Qual a data de admissão na atividade (estudo ou trabalho) atual: (exemplo, março/2005) 

....................................................................................................................................................... 

 

66. Qual a sua jornada de trabalho? (exemplo: 8 horas/dia, 5 dias na semana) 

....................................................................................................................................................... 

67. Você tem contato com animais ou frequenta ambientes com animais em sua atividade 

(estudo ou trabalho)? Por exemplo, uma faxineira que limpa locais por onde passam animais 

de laboratório. 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 
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 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 71. 

 

68. Com quais animais você tem contato em seu local de trabalho?  

(    ) Não sabe qual animal 

 

(    ) Rato   

(    ) Macho (    ) Fêmea (    ) Não sabe se macho ou fêmea 

 

(    ) Camundongo 

(    ) Macho (    ) Fêmea (    ) Não sabe se macho ou fêmea 

 

(    ) Cobaia 

(    ) Macho (    ) Fêmea (    ) Não sabe se macho ou fêmea 

 

(    ) Coelho   

(    ) Macho (    ) Fêmea (    ) Não sabe se macho ou fêmea 

 

(    ) Hamster   

(    ) Macho (    ) Fêmea (    ) Não sabe se macho ou fêmea 

 

(   ) Outros animais: Quais? ......................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

69. Qual a frequência de contato com esses animais? 

(    ) Todos os dias da semana de trabalho 

(    ) A maioria dos dias da semana de trabalho 

(    ) Poucos dias da semana de trabalho 

(    ) Nem todas as semanas de trabalho 

(    ) Não sabe 

 

70. Nos dias em que você trabalha, qual é o tempo de contato com os animais?  

(    ) O tempo todo 

(    ) A maior parte do tempo 

(    ) Uma pequena parte do tempo 
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(    ) Não sabe 

 

71. No passado, você trabalhou ou estudou em locais com animais (exemplo, laboratórios ou 

biotérios)? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 74. 

 

72. No total, quanto esses contatos prévios com animais duraram? (exemplo: 5 meses) 

....................................................................................................................................................... 

 

73. Quais animais você tinha contato nessa atividade (estudo ou trabalho) anterior? 

(    ) Não sabe qual animal 

 

(    ) Rato   

(    ) Macho (    ) Fêmea (    ) Não sabe se macho ou fêmea 

 

(    ) Camundongo 

(    ) Macho (    ) Fêmea (    ) Não sabe se macho ou fêmea 

 

(    ) Cobaia 

(    ) Macho (    ) Fêmea (    ) Não sabe se macho ou fêmea 

 

(    ) Coelho   

(    ) Macho (    ) Fêmea (    ) Não sabe se macho ou fêmea 

 

(    ) Hamster   

(    ) Macho (    ) Fêmea (    ) Não sabe se macho ou fêmea 

 

(    ) Outros animais: Quais? ........................................................................................................ 

 

74. Você tem ou teve no último ano animais de estimação em casa? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 77. 
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75. Quais animais de estimação você tem ou teve no último ano em casa? 

(    ) Gato 

(    ) Cachorro 

(    ) Pássaros 

(    ) Outros: Quais? ...................................................................................................................... 

 

76. Qual a frequência de contato com animais de estimação? 

(   ) Todos os dias da semana 

(    ) A maioria dos dias da semana 

(    ) Poucos dias da semana 

(    ) Não tem contato 

(    ) Não sabe 

 

77. Alguma vez, as atividades desenvolvidas em qualquer um de seus trabalhos causaram 

chiados ou apertos no peito?  

(    ) Não  (    ) Sim, qual trabalho? ........................................................................... 

 

78. Alguma vez teve que mudar de trabalho ou deixar seu emprego porque atacava sua 

respiração? 

(    ) Não  (    ) Sim, qual trabalho? ........................................................................... 

 

79. A qual destas coisas você se expôs em suas atividades (estudos ou trabalhos) atuais ou 

prévias: 

                NÃO               SIM       NÃO SABE 

Calor (por exemplo, fornos e caldeiras)   (    )  (    )  (    ) 

Frio (por exemplo, frigoríficos e gelo)   (    )  (    )  (    ) 

Umidade (por exemplo, subterrâneos e porões)  (    )  (    )  (    ) 

Poeiras (por exemplo, pó de madeira)   (    )  (    )  (    ) 

Vapores (por exemplo, cozinhas)    (    )  (    )  (    ) 

Gases (por exemplo, anestésicos e medicamentos)  (    )  (    )  (    ) 

Químicos (por exemplo, formol, ácidos e produtos de limpeza)     

       (    )  (    )  (    ) 

Tintas (por exemplo, líquida, spray ou de compressor) (    )  (    )  (    ) 

Fumaças (por exemplo, queimadas e fogões de lenha) (    )  (    )  (    ) 
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Outras exposições ou informações: ............................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

 

80. Antes de você entrar na escola, alguém fumava em sua casa? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 82. 

 

81. Se “SIM”, quem fumava? (exemplo: pai, mãe, irmão mais velho) 

....................................................................................................................................................... 

 

82. Você fuma ou fumou por mais de 1 ano? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 Se respondeu “NÃO” ou “NÃO SABE” passar para a pergunta 85. 

 

83. Você fuma atualmente (nos últimos 30 dias)? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

84. Quantos cigarros por dia você fuma ou fumava em média? .....................cigarros 

 

85. Esteve exposto com regularidade na maioria de dias ou noites ao fumo nos últimos 12 

meses? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

86. Sem contar você, quantas pessoas fumam com regularidade em sua casa? 

........................pessoas 

 

87. No seu local de trabalho, há máscaras respiratórias disponíveis para uso? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

88. Você faz uso de máscaras quando tem contato com animais ou com ambiente de animais 

onde estuda ou trabalha? 

(   ) Sim, todas as vezes que tenho contato com animais ou com ambiente de animais 

(   ) Sim, mas nem todas as vezes que tenho contato com animais ou com ambiente de animais 

(   ) Não, não uso quando tenho contato com animais ou com ambiente de animais 
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89. No seu local de trabalho, há óculos ou viseiras de proteção disponíveis para uso? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

90. Você faz uso de óculos ou viseiras de proteção quando tem contato com animais ou com 

ambiente de animais onde estuda ou trabalha? 

(   ) Sim, todas as vezes que tenho contato com animais ou com ambiente de animais 

(   ) Sim, mas nem todas as vezes que tenho contato com animais ou com ambiente de animais 

(   ) Não, não uso quando tenho contato com animais ou com ambiente de animais 

 

91. No seu local de trabalho, há luvas disponíveis para uso? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

92. Você faz uso de luvas quando tem contato com animais ou com ambiente de animais onde 

estuda ou trabalha? 

(   ) Sim, todas as vezes que tenho contato com animais ou com ambiente de animais 

(   ) Sim, mas nem todas as vezes que tenho contato com animais ou com ambiente de animais 

(   ) Não, não uso quando tenho contato com animais ou com ambiente de animais 

 

93. No seu local de trabalho, há calçados disponíveis para se usar só naquele local? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

94. Você faz uso desses calçados quando tem contato com animais ou com ambiente de 

animais onde estuda ou trabalha? 

(   ) Sim, todas as vezes que tenho contato com animais ou com ambiente de animais 

(   ) Sim, mas nem todas as vezes que tenho contato com animais ou com ambiente de animais 

(   ) Não, não uso quando tenho contato com animais ou com ambiente de animais 

 

95. Você já participou de alguma reunião sobre alergia, asma ou rinite causada pelo contato 

com animais? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

96. Você já recebeu alguma orientação verbal sobre alergia, asma ou rinite causada pelo 

contato com animais? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 
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97. Você já leu textos, instruções ou manuais sobre alergia, asma ou rinite causada pelo 

contato com animais? 

(    ) Não   (    ) Sim   (    ) Não sabe 

 

Neste espaço, acrescente informações que achar relevante e que não perguntamos no 

questionário: 

........................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................... 
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Anexo 4. Artigo publicado no periódico Clinical & Experimental Allergy 
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Anexo 5. Artigo aceito para publicação no periódico Brazilian Journal of Medical and 

Research. 
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Abstract 

 

The association between pet ownership and the development of allergic and respiratory 

diseases has been the aim of several studies, however, the effects of exposure in adults remain 

uncertain. The aims of the present study were to investigate the prevalence of asthma and lung 

function status among dog and cat owners. This cross-sectional study was performed at two 

universities with students and workers who were allocated into 3 groups according to pet 

ownership in the previous year: cat owners, dog owners, and no pets (control group). Subjects 

underwent spirometry, bronchial challenge test with mannitol, skin prick tests, and 

questionnaires about animal exposures and respiratory symptoms. Control group comprised 

125 subjects; cat owner group, 51 subjects; and dog owner group, 140 subjects. Cat owners 

had increased asthma prevalence (defined by symptoms and positive bronchial challenge test), 

but no changes in lung function compared to the control group. The dog owner group had 

lower spirometry values (forced expiratory volume in one second and lower forced vital 

capacity), but similar asthma prevalence, compared to the control group. In the cat owner 

group, excess of asthma may have an immunological basis, since we found an association 

with atopy. Although we did not have endotoxin data from volunteers' households, we 

postulated that low values of lung function were associated to exposure to endotoxins present 

in environments exposed to dogs.  

 

Key words: Respiratory tract diseases; Animals; Bronchial hyperreactivity; Lung function; 

Pets 

 

Introduction  

 

The effect of exposure to pets on the respiratory system has long been studied and is 

still controversial. In the 1990's, it was shown that sensitization to cats was a risk factor for 

asthma (1). In turn, exposure to cat allergen was associated with increased bronchial 

responsiveness (2). Subsequently, it was demonstrated that in atopic people, total IgE above 

100 kU/L and specific IgE against cats above 0.35 kU/L were associated with new-onset 
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asthma (3). In another study, daytime attacks of breathlessness were associated with cat 

ownership (4). 

However, the same authors found a negative association with having a dog and 

infections of the airways, thus suggesting a possible protective effect (4). A systematic review 

involving studies with children and adults concludes that there is not enough evidence to 

indicate a relationship between keeping a pet and subsequent development of asthma (5). This 

lack of consensus and the discrepancy of the effects of pets reinforce the need for further 

studies. Thus, the aim of the present study was to investigate the prevalence of asthma and 

lung function status among dog and cat owners. 

 

Material and Methods 

 

The present cross-sectional study was conducted among adults working or studying at 

two Brazilian universities, the University of São Paulo at Ribeirão Preto campus and the State 

University of Campinas. For the present analysis, we selected individuals who had owned a 

cat or a dog as a pet in the year prior to the study; individuals who had not owned pets were 

selected as the control group. Consequently, the present study comprised three groups: cat 

owner, dog owner, and control groups. Subjects had no work exposure to laboratory animals 

or other animals. 

Subjects answered a questionnaire and underwent a skin prick test (SPT), pulmonary 

function test, and bronchial challenge test with mannitol. Lung function was measured using a 

Koko spirometer and software (PDS Instrumentation, Inc., USA). Measurements were 

performed in the sitting position with the volunteer wearing a nose clip. At least 3 technically 

satisfactory maneuvers were attempted for each volunteer. If at least 3 technically satisfactory 

maneuvers were not obtained after 8 attempts, lung function testing was discontinued. 

In order to perform the bronchial challenge test, an inhalation device and capsules  

(Pharmaxis Ltd., Australia) containing dry powdered mannitol were used. The challenge 

began with an empty capsule (used for training), followed by inhalation of 5, 10, 20, 40, 80, 

160, 160, and 160 mg of dry powdered mannitol. Forced expiratory volume in one second 

(FEV1) was measured 60 s after every inhalation. This procedure was repeated for each dose 

until inhalation of 635 mg of mannitol or 15% fall in FEV1. The bronchial challenge test was 
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considered positive when a 15% decrease in FEV1 was observed, indicating bronchial 

hyperresponsiveness (BHR). An individual was considered to be an asthmatic subject if he or 

she had BHR and had experienced symptoms of wheezing, chest tightness during the night, or 

dyspnea during the day or at night in the previous 12 months.  

Subjects underwent SPT with 11 allergens. A wheal diameter of at least 3 mm was 

considered positive. The volunteers also responded to a questionnaire adapted from the 

European Community Respiratory Health Survey (ECRHS), translated and tested in Brazil. 

Further information on all the procedures performed can be found elsewhere (6). 

 

Statistical analysis 

 

Univariate analysis (chi-squared test) was performed to compare prevalence of asthma 

among control, and cat and dog owner groups. ANOVA was used to compare age and 

spirometric data (continuous variables) among groups. Relative risk (RR) was estimated using 

a modified Poisson regression approach, i.e., Poisson regression with a robust error variance. 

The model was adjusted using the Package geepack in the R Software (R Foundation for 

Statistical Computing, Austria), version 3.2.2 and confidence intervals for the RR were 

obtained with the Package doBy in the R Software (R Foundation for Statistical Computing, 

Austria). Linear regression was used to make predictions about forced vital capacity (FVC) 

and FEV1. 

 

Results 

 

A total of 316 volunteers were included. Of these, 125 had not been pet owners in the 

previous year (control group), 51 individuals reported having had a cat, and 140 subjects 

reported having had a dog. Table 1 presents the general characteristics and the outcomes 

studied. The group of individuals exposed to dogs had lower FEV1 (reported in percentage of 

predicted values) and lower forced vital capacity (in percentage of predicted values) than the 

control group.  
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Multivariate analysis showed that individuals exposed to cats an had increased risk of 

confirmed asthma compared to individuals in the control group (RR: 3.24; 95% confidence 

interval (CI): 1.31 to 7.99) (Table 2). Linear regression showed that dog exposure was 

associated with lower FVC in percentage of predicted values (adjusted coefficient: –3.61, 

95%CI: –6.62 to –0.60) and lower FEV1 in percentage of predicted (adjusted coefficient: –

3.50, 95%CI: –6.45 to –0.55) compared to the control group. Cat ownership was not 

associated with changes in lung function (Table 3).  

 

Discussion 

 

The risks and/or benefits of keeping a pet have been the subject of several studies. 

This knowledge becomes even more important for regions or countries with relevant 

prevalence of pet ownership, such as the United Kingdom (7) and Italy (8). Pets (dogs or cats) 

are found in 9% of households of asthmatics in Spain (9). 

Data from the present study showed that cat ownership was associated with increased 

risk of asthma but not with reduced lung function, while dog ownership was associated with 

reduced pulmonary function (FEV1 and FVC), without an increased risk of asthma. Previous 

studies have shown that exposure to cats is associated with increased risk of asthma among 

adults (10,11), however, to our knowledge, this is the first study to show concomitantly that 

dog ownership is associated with changes in lung function in adults. It is noteworthy that 

although we found a statistically significant reduction of lung function in dog owners, such 

reduction was not clinically worrisome. Reductions in spirometric values should be taken 

with caution. Values were still in the normal range and changes were small, approximately, 

3.5% of predicted value. This fall is not a reason for concern among the general population; 

however, the change is important due to its mechanisms, its implications in patients with 

severe respiratory disease, and its relevance for disease understanding. 

We believe that the increased risk of asthma among individuals exposed to cats is 

associated with immunological mechanisms because, as expected, atopy was a risk factor for 

asthma. In turn, changes in lung function of individuals exposed to dogs were not associated 

with atopy. It has been shown that households in which there are dogs have greater levels of 

airborne endotoxins (12) and exposure to endotoxins may worsen lung function (13,14). 
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Among sewage treatment plant workers, low levels of endotoxin had a significant 

impact on the observed across-shift (during 6 h shift) decline in FEV1 (13). In another study, 

workers of a factory that produced bioproteins derived from a bacterial species 

(Methylococcus capsulatum), exposed to low concentrations of endotoxin, presented lower 

FVC during the period of occupational exposure, compared to the period without occupational 

exposure. In addition, the authors detected increased leukocyte count during the exposure 

period (14). These findings reveal the association between exposure to endotoxin and 

inflammatory activity in the workers' lungs. 

In urban areas, pets frequently live in apartments with no sufficient ventilation and 

upholstered furniture and carpets, where the level of exposure to pet allergens is very high 

(15). In residences not exposed to dogs and cats in the previous 6 months, the geometric mean 

concentrations of dog and cat allergens were 1.33 μg/g and 1.47 μg/g, respectively. In 

households exposed to dogs and cats, the geometric mean concentrations were 69.23 μg/g and 

199.70 μg/g, respectively (16). Threshold values generally recognized as sufficient to induce 

sensitization and trigger respiratory symptoms are, respectively, 1 μg and 8–10 μg of 

allergen/g of dust (17). Thus, concentrations of dog and cat allergens in households not 

exposed to such animals would be insufficient to induce symptoms. In addition, exposure to 

animals is associated with the presence of other agents, such as the endotoxins, previously 

mentioned (12). In a recent study to evaluate home fungal and bacterial microbiomes, 

bacterial evenness and diversity, but not richness, were significantly increased by the presence 

of a dog, but not by the presence of a cat. Homes with dogs contained four times more 

putative bacterial species compared to homes without a dog (18). 

Our data demonstrated that exposure to cats was associated with increased risk of 

asthma, while exposure to dogs is associated with reduced lung function. We speculate that 

the outcomes have different pathways for their development. Asthma would have an 

immunological basis (marked by atopy as a risk factor), and there may be a latency period 

between the onset of cat exposure and the development of asthma. On the other hand, 

reduction of pulmonary function can be associated with endotoxin exposure, which causes 

inflammation and may rapidly lead to changes in lung function. 
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Table 1. Characteristics and outcomes of the study sample. 

 Control group 

(n=125) 

Cat owner group 

(n=51) 

Dog owner group 

(n=140) 

P value 

Age 32.5 ± 9.8 32.8 ± 11.4 32.0 ± 10.3 0.844 

Sex     

   Female 83 (66.4%) 34 (66.7%) 97 (69.3%) 0.868 

   Male 42 (33.6%) 17 (33.3%) 43 (30.7%) 0.868 

Smoking 13 (10.4%) 10 (19.6%) 25 (16.7%) 0.151 

SPT positive 50 (40.0%) 23 (45.1%) 71 (50.7%) 0.216 

Confirmed asthma 6 (4.8%) 8 (15.7%) 15 (10.7%) 0.053 

FEV1 (%) 99.4 ± 13.1 99.6 ± 13.4 96.0 ± 10.1 0.035* 

FVC (%) 100.4 ± 13.2 101.5 ± 13.5 97.2 ± 10.8 0.038* 

Data for age, FEV1, and FVC are reported as means±SD. SPT: skin prick test; FEV1: forced 

expiratory volume in 1 s (% of predicted value); FVC: forced vital capacity (% of predicted 

value). Statistical analysis was done with chi-squared test. Pairwise comparisons are shown in 

Table 3.  

 

Table 2. Assessment of risk factors for confirmed asthma. 

Risk factors Crude model  Adjusted model 

 RR 95%CI P value  RR 95%CI P value 

Group (cat vs control) 3.28 1.20 8.97 0.02  3.24 1.31 7.99 0.01 

Group (dog vs control) 2.21 0.89 5.52 0.08  1.74 0.73 4.16 0.21 

Age (continuous) 0.94 0.89 0.99 0.01  0.96 0.91 1.01 0.09 

Sex (female vs male) 0.66 0.29 1.48 0.31  0.54 0.25 1.15 0.10 

SPT (positive vs negative) 15.75 3.81 65.09 <0.001  14.12 3.58 55.69 <0.001 

Smoking (yes vs no) 0.42 0.10 1.70 0.22  0.58 0.15 2.26 0.43 

RR: relative risk; CI: confidence interval; SPT: skin prick test. 
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Table 3. Assessment of risk factors for reduction in FVC and FEV1. 

Risk factors FVC  FEV1 

 
Adjusted 

coefficient 

95%CI P value  Adjusted 

coefficient 

95%CI P value 

Group (cat vs control) 0.28 –3.77 4.34 0.89  –0.15 –4.13 3.82 0.94 

Group (dog vs control) –3.61 –6.62 –0.60 0.01  –3.50 –6.45 –0.55 0.02 

Age (continuous) 0.09 –0.05 0.24 0.20  0.02 –0.12 0.17 0.73 

Sex (female vs male) –1.65 –4.67 1.37 0.28  –1.45 –4.41 1.51 0.33 

SPT (positive vs 

negative) 
0.44 –2.39 3.26 0.76 

 
–1.85 –4.62 0.92 0.19 

Smoking (yes vs no) 4.28 0.14 8.42 0.04  2.27 –1.78 6.33 0.27 

FVC: forced vital capacity (% of predicted value); FEV1: forced expiratory volume in 1 s (% 

of predicted value); CI: confidence interval; SPT: skin prick test. 
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Anexo 6. Artigo submetido para avaliação no periódico Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional.  
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Abstract 

Objective: To describe follow-up evaluation of sensitized workers who continued to be 

exposed to laboratory animals. 

Methods: After a mean follow-up period of approximately 7 years, we made contact attempts 

by phone, email, Facebook and by search in the workplace with all individuals with 

occupational sensitization detected in a previous study. A questionnaire was employed to 

assess present occupational status, relationship between allergy and decision on quitting or 

not that job or exposure. The following symptoms or diagnoses were evaluated: asthma, 

wheezing, rhinitis, skin symptoms, and nocturnal dyspnea. 

Results: Of the 74 individuals with occupational sensitization, 45 volunteers completed the 

questionnaire. By comparing data from the first evaluation with data from the current 

evaluation, an increase in asthma frequency was observed, from 27.0% to 45.9% (OR: 2.30; 

CI 95%: 1.01-5.24). There was no change in the frequency of wheezing, rhinitis, skin 

symptoms and nocturnal dyspnoea. 

Conclusion: Data from the present study demonstrate increased frequency of asthma among 

workers with occupational sensitization. We believe that this group of workers should 

undergo SPT with occupational allergens. In case of occupational sensitization, individuals 

should be warned about the risk of continued exposure. 

Keywords: asthma; diagnosis; occupational allergies; work. 
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Resumo  

Objetivo: Avaliar trabalhadores sensibilizados que continuaram expostos aos animais de 

laboratório aos quais eram sensibilizados. 

Métodos: Após um período de seguimento médio de 7 anos, tentou-se contato por telefone, e-

mail, Facebook e busca no ambiente de trabalho de indivíduos com sensibilização 

ocupacional previamente detectada. Um questionário foi empregado para avaliar 

características atuais do trabalho, relação entre sintomas alérgicos e a decisão de abandonar 

ou não a exposição ocupacional. Foram avaliados sintomas ou diagnósticos de asma, sibilo, 

rinite, sintomas cutâneos e dispneia noturna. 

Resultados: Dos 74 indivíduos com sensibilização ocupacional, 45 indivíduos completaram o 

questionário. Comparando os dados da primeira avaliação com os dados da avaliação atual, 

observou-se aumento na frequência de asma, de 27,0% para 45,9% (OR: 2.30; IC 95%: 1.01-

5.24). Não houve alteração na frequência de sibilos, rinite, sintomas cutâneos e dispneia 

noturna.  

Conclusão: Os dados do presente estudo demonstram aumento na frequência de asma. 

Acreditamos que o grupo esse grupo de trabalhadores deveriam ser submetidos 

periodicamente a teste cutâneo de hipersensibilidade imediata com os alérgenos ocupacionais. 

Em caso de sensibilização ocupacional, o indivíduo receberia informações claras sobre os 

riscos relacionados à exposição contínua ao animal ao qual é sensibilizado.  

Palavras-chave: asma; diagnostico; alergia ocupacional; trabalho. 
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Introduction  

Workers exposed to laboratory animals frequently develop allergic symptoms related 

to exposure to animals, a condition known as laboratory animal allergy (LAA)1, characterized 

by symptoms of urticaria, conjunctivitis, rhinitis and asthma2. Due to the different criteria for 

defining LAA, with definitions based on reports of symptoms or laboratory tests3, the 

prevalence of LAA may range from 11 to 44%4. What makes LAA an important occupational 

health problem5.  

LAA is caused by an immunological hypersensitivity reaction to high-molecular-

weight antigens that are present in laboratory animals’ urine, dander and saliva6. The major 

antigens eliminated by rats capable of generating allergic reactions are Rat n 1A and Rat n 1B, 

which are variant antigens of alpha 2 globulins, while the major mouse antigen is a pre-

albumin called Mus m17. Both Rat n1 and Mus m1 are produced in the liver, under control of 

androgenic hormones. Rat n1 is released in larger amounts by adult male rats, while adult 

male mouse release up to 4 times more Mus m1 allergen than female mouse 8. 

In the workplace, contact with antigens eliminated by the animals occurs during 

routine activities such as contact with body fluids during cleaning cages, food, animal 

transportation, collecting tissues, surgery, inoculation and sacrifices. In addition, these 

antigens can be found suspended in air or deposited on any surface9. All these characteristics 

make the bioterrories and research laboratories become work environments conducive to the 

development of allergic reactions to laboratory animals 10, 11.  

Several risk factors for laboratory animal allergy development have already been 

identified. It has recently been demonstrated that allergic sensitization to laboratory animals is 

associated with an increased risk of skin symptoms, nocturnal dyspnea, rhinitis, wheezing, 

bronchial hyperresponsiveness and asthma, when compared to common allergic 

sensitization12. Occupational sensitization as an important risk factor for laboratory animal 

allergy draws much attention, since the prevalence of sensitization to laboratory animals 

ranges from 16 to 25%13,14, condition that puts much of this group of workers at risk. 

As many of the individuals who become sensitized to laboratory animals continue to 

be exposed to animals because of the need to maintain employment or to complete their 

research activities related to post graduate degree, a longitudinal assessment of the effects of 
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continuous exposure to the sensitizing agent on the frequency of symptoms reported by 

workers is necessary. 

 

Methods 

This was a prospective study conducted at two Brazilian universities, the University of 

São Paulo at Ribeirão Preto (USP-RP) and the State University of Campinas (UNICAMP). 

Study subjects were students and workers exposed to laboratory animals. In the first 

evaluation of this prospective study, subjects were allocated into groups according to the 

outcome of the skin prick test. At the time, 74 volunteers sensitized to at least one of the 

following animals were identified: rat, mouse, rabbit, hamster or guinea pig, thus forming the 

group of individuals with occupational sensitization12. 

For the present analysis (second evaluation), all 74 individuals with occupational 

sensitization were contacted by phone, email, Facebook and by search in the workplace. A 

questionnaire was employed to assess evaluation, present occupational status, relationship 

between allergy and decisions on quitting or not that job or exposure. 

Based on the questionnaire, the following variables were analyzed: 

Asthma. Based on positive response to both questions: 1 - Do you have or have you 

ever had asthma? 2 - Asthma was diagnosed by a doctor? 

Wheezing. Was defined by a positive answer to the question: Have you had wheezing 

or whistling in your chest any time in the last 12 months?  

Rhinitis. An individual was considered to have rhinitis if he/she answered yes for any 

of the two following questions: 1 - Do you have rhinitis (nose allergy)? 2 - Have you had a 

problem with a runny or blocked nose when you did not have a cold or the flu in the last 12 

months? 

Skin symptoms. This variable was defined by the question: Have you had redness and 

irritation of the skin that was coming and going in the last 12 months?  

Nocturnal dyspnoea. This variable was defined by the question: Have you been 

woken by an attack of shortness of breath during the night in the last 12 months? 
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Statistical analysis 

Univariate analysis (chi-square test) was performed to compare frequency of outcomes 

between first and second evaluation. 

 

Results 

Of the 74 individuals with occupational sensitization, 45 volunteers completed the 

questionnaire, 37 of which continued to be exposed to laboratory animals and 8 did not 

continue. The mean follow-up period of the subjects was approximately 7 years (from 5 to 7.5 

years). When comparing the data from the first evaluation with data from the current 

evaluation, an increase in asthma frequency was observed, from 27.0% to 45.9% (OR: 2.30; 

CI 95%: 1.01-5.24), with 5 new cases of asthma. There was no change in the frequency of 

wheezing, rhinitis, skin symptoms and nocturnal dyspnea (Table 1). Among the 37 subjects 

who continued to be exposed, 3 reported desire to give up exposure to laboratory animals 

because of clinical information given in the first analysis. 

 

Discussion 

The prevalence of asthma presented in this study is very high. Among adult Brazilians, 

the prevalence of medical diagnosis of asthma is 7.0%15. In the study published in 2017, 

where we analyzed the prevalence of outcomes among individuals with common sensitization 

and occupational sensitization, we showed that prevalence of asthma among individuals with 

common sensitization was 9.8%, the prevalence of asthma in the occupational sensitization 

group was 27.0%12. Now, in the current evaluation of the individuals with occupational 

sensitization, the prevalence of medical diagnosis of asthma was 45.9%, that is, more than 6 

times the general prevalence of asthma among adults. 

Previous studies have already presented the deleterious effects of continued exposure 

to the occupational allergen to which the individual is sensitized. Palmberg et al16 observed 

that in the 12th month of exposure, individuals who became sensitized to laboratory animals 

reported more nasal and ophthalmologic symptoms when compared to non-sensitized 

individuals. In addition, in the 24th month of exposure, individuals with animal sensitization 
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presented lower FEV1 when compared to non-sensitized individuals. Occupational 

sensitization is also associated with reduced lung function. Comparing sensitized workers and 

non-sensitized workers, sensitized workers demonstrated a reduction of FEV1 of 83 ml/year 

and a reduction of FVC of 148 ml/year and reduction of FEF25-75% of 7 ml/s/year17. 

With respect to bronchial reactivity, Renstron et al18 showed that at the end of the 

follow-up (median of 18 months), there was a difference in reactivity among workers with 

occupational sensitization, where the mean methacholine dose for a 20% drop in FEV1 was 

0.30, whereas in the non-sensitized group, the mean methacholine dose required for a 20% 

drop in FEV1 was 1.97. 

The data presented in the previous studies corroborate the findings of the present 

study, where prolonged exposure to the sensitizing agent poses a risk to workers' health, ie, 

development of symptoms, changes in lung function and increased bronchial reactivity. The 

present adds data on the increase in the number of asthmatics, even with limited number of 

individuals who participated in the second time-point. Interestingly, we only see an increase 

in cases of asthma, which is the most severe outcome due to exposure to laboratory animals. 

This fact leads us to believe that asthma is a final route of allergic reactions caused by 

exposure to laboratory animals. Time of follow-up seems sufficient, since sensitization, which 

is associated with all mentioned outcomes, is more frequent among individuals exposed to 

more than 2.8 years19. 

One issue that draws attention in the present analysis is the apparent lack of 

importance given by volunteers to occupational sensitization. Of the 8 volunteers who 

abandoned the exposure to laboratory animals, none of them had this attitude due to 

occupational sensitization, and among the 37 volunteers who continued to expose themselves, 

only 3 thought to leave the exposure due to occupational sensitization. Perhaps, this 

characteristic is due to the lack of knowledge that these individuals have about allergies to 

laboratory animals. As evidence of this possibility, in the first evaluation of the study, before 

clinical diagnoses, only 25.1% of workers exposed to laboratory animals reported receiving 

verbal guidance or having read some text about the risk of animal exposure inducing allergic 

reactions13. 

Providing information and training for safe practices regarding exposure to laboratory 

animals is of great importance, Larese et al14 demonstrated that after a prevention program, 
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where some of its elements consisted of education and training, establishment of good 

working practices to reduce exposure to laboratory animals, use of respiratory protection 

equipment, SPT with occupational allergens and medical evaluation, there was a reduction in 

the prevalence of sensitization to laboratory animals, from 25.6% between 2001 and 2004 to 

8.2% between 2013 and 2016. 

In conclusion, data from the present study demonstrate the risk of continued exposure 

to laboratory animals. We believe that this group of workers should be periodically submitted 

to SPT with occupational allergens. In case of occupational sensitization, individuals would 

be warned about the risk of remaining exposed to animals. In addition, we believe that 

prevention programs would be very useful, helping to clarify the risks of exposure to 

laboratory animals and reducing the frequency of sensitization to laboratory animals. 
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Table 1: Comparison of the frequency of outcomes 

Outcomes 2nd versus 1st evaluation OR 95% CI p 

Asthma 45.9% vs 27.0% 2.30 1.01 5.24 0.046 

Wheezing 40.5% vs 45.9% 0.80 0.36 1.78 0.589 

Rhinitis 86.5% vs 90.5% 0.67 0.20 2.27 0.517 

Nocturnal dyspnoea 37.8% vs 24.3% 1.89 0.81 4.43 0.138 

Skin symptoms 51.3% vs 51.3% 1.00 0.45 2.24 0.994 

OR: odds ratio; CI: confidence interval. 
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