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RESUMO 

 

Watanabe AS. Perfil clínico e laboratorial de pacientes com anafilaxia à 
ferroada de formigas (Solenopsis sp) sob tratamento com imunoterapia 
específica [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2020. 

 

Resumo: veneno de formiga (Solenopsis sp) é uma causa importante de 

anafilaxia após ferroada desses insetos. Ocorre principalmente em crianças e 

são poucos dados na literatura sobre tratamento específico. Objetivo: 

avaliamos as características clínicas e laboratoriais dos pacientes submetidos a 

imunoterapia com veneno de formigas (Solenopsis sp) após 1 ano da fase de 

manutenção. Métodos: pacientes que foram atendidos com anafilaxia por 

veneno de Solenopsis SP no ambulatório de Alergia e Imunologia Clínica do 

Hospital das Clínicas da FMUSP e foram submetidos à imunoterapia veneno 

específica. Esses pacientes foram avaliados no período basal e após 1 ano da 

fase de manutenção em relação aos seguintes parâmetros: avaliação das 

características clínicas; idade; atopia; gênero; reações prévias; teste cutâneo; 

determinação sérica de IgE e IgG4 específicas; triptase; reações adversas a 

Imunoterapia; exposição natural às ferroadas durante o tratamento. 

Resultados: 33 pacientes que apresentaram reação anafilática grave (grau III 

e IV de Muller) foram incluídos. A maioria morava em zona urbana e 75,9% dos 

pacientes tinham menos de 20 anos de idade. Não houve relação da gravidade 

da reação com gênero, dosagem de triptase, atopia, qualquer reação prévia, 

concentração do extrato alergênico no teste cutâneo ou nível de IgE específica. 

Houve diferença estatística significante na razão IgG4/IgE específicas no 

período basal e durante a imunoterapia. A maioria das reações foram locais e 

apenas duas reações sistêmicas ocorreram pela imunoterapia, porém foram 

leves e durante a fase de indução. Vinte pacientes foram ferroados 

acidentalmente durante o tratamento e apenas 3 apresentaram reações 

sistêmicas leves (urticária): 1 na fase de indução e 2 no início da fase de 

manutenção, não houve necessidade de uso de adrenalina intramuscular 

nessas reações, com melhora após antihistamínicos por via oral. Conclusões: 

poucos estudos no mundo avaliaram pacientes submetidos à imunoterapia com 

veneno de Solenopsis sp  e esse estudo é inédito na avaliação de dados 

clínicos e laboratoriais no tratamento com veneno dessas formigas. As lições 

aprendidas nesse estudo nos ajudaram a entender a tanto a eficácia quanto a 

manutenção da tolerância ao veneno de formiga induzida pela imunoterapia 

específica. Seria interessante novos estudos sobre comportamento das  células 

T específicas durante a imunoterapia com veneno de formiga. 

Descritores: Himenópteros; Anafilaxia; Venenos de formiga; Dessensibilização 

imunológica; Hipersensibilidade.  



ABSTRACT 

 

Watanabe AS. Clinical and laboratory profile of patients with anaphylaxis to fire 
ant venom (Solenopsis sp) under specific subcutaneous immunotherapy 
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 
2020. 
 

Background: Anaphylaxis to fire ant venoms (Solenopsis sp) is a significant 

cause of systemic allergic reaction caused by Hymenoptera stings in children. 

There are only few reports about safety and efficacy of specific immunotherapy. 

Objective: Evaluate clinical characteristics, IgE and IgG4 specific responses of 

patients undergoing immunotherapy with a whole-body extract of Solenopsis sp 

after one year of the maintenance phase. Materials and methods: Thirty-three 

patients were enrolled due to anaphylaxis by fire ant venom (Solenopsis sp) 

and underwent specific venom immunotherapy. They were assessed at 

baseline and one year after the beginning of the maintenance phase for: skin 

test; specific IgE and IgG4 antibodies to fire ant venom; tryptase. Results: All 

patients included presented severe anaphylactic reaction. Although two patients 

(6.25%) presented a tryptase level higher than 11.4 ug/ml, systemic 

mastocytosis was ruled out. There was no relationship between the severity of 

the reaction with gender, tryptase level, atopy, previous reactions, concentration 

of the allergen in the skin test or specific IgE level. There was an increase of the 

specific IgG4/IgE ratio between the two timepoints. Reactions were local with 

only two mild systemic reactions during the build-up phase. Twenty patients had 

accidental stings during immunotherapy with 3 presenting only urticaria. 

Conclusions: This study is unprecedented in the evaluation of clinical and 

laboratory data in the fire ant immunotherapy. Our results show that after one 

year of maintenance phase patients do not developed any severe reaction with 

only few mild reactions and presented a significant production of specific IgG4.  

Descriptors: Hymenoptera, Anaphylaxis, Ant venoms, Desensitization, 

immunologic, Hypersensitivity  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo "anafilaxia" foi usado pela primeira vez em 1901, quando 

Richet e Portier observaram uma reação que era “oposta” (ana) a proteção 

(profilaxia) que eles estavam tentando realizar: imunizar cachorros contra os 

toxinas de anêmonas do mar1. 

Observaram que, à medida que injetavam a toxina em um grupo de 

cães, alguns deles apresentavam uma forte reação e morriam imediatamente, 

descrevendo então o fenônemo da anafilaxia, e à medida que os 

medicamentos foram sendo cada vez mais utilizados, as reações anafiláticas 

foram mais frequentemente observadas em humanos2. 

No passado, as reações eram classificadas como anafiláticas 

quando mediadas por anticorpos IgE ou anafilactóides, quando não mediadas 

por IgE3,4.  

Esse conceito e o termo "anafilactóide" caíram em desuso, no 

entanto, novos consensos definiram e classificaram a anafilaxia, bem como 

houve uma maior compreensão das várias vias fisiopatológicas 

desempenhando um papel na anafilaxia5. 

Desse modo, hoje, anafilaxia é uma reação alérgica sistêmica aguda 

e com risco de vida associada aos diferentes mecanismos, gatilhos, 

apresentações clínicas e gravidade6. 

Medicamentos e ferroadas de insetos são os principais causas em 

adultos; e alimentos e ferroada de insetos as mais frequentemente implicadas 

em crianças e adolescentes7,8,9.  

A alergia alimentar afeta 8% a 11% das crianças e adultos nos 

Estados Unidos10,11,12, enquanto as reações adversas a medicamentos afetam 

até 10% da população e 20% dos pacientes hospitalizados, sendo que as 

reações de hipersensibilidade a medicamentos são responsáveis por 10% de 

todas as reações adversas13.  
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Segundo o Registro Europeu de Anafilaxia14, a anafilaxia por 

venenos de himenópteros é a principal causa de reação sistêmica em adultos 

(48,2%), e 20,2% dos casos de anafilaxia em pacientes pediátricos.  

A alergia a insetos é descrita desde a antiguidade, com desenhos na 

tumba do Faráo Menès do Egito, sugerindo que a causa de sua morte tenha 

sido uma ferroada de vespa em 2641 AC15.  

As ferroadas de himenópteros são causadas porque injeta o ferrão 

na pele, um ovipositor modificado; portanto, apenas fêmeas da espécie têm a 

capacidade de ferroar. O conteúdo do saco do veneno pode variar de acordo 

com a geografia e a estação, parcialmente explicando a variabilidade das 

reações alérgicas com episódios distintos de ferroada. A maioria das proteínas 

nos venenos são enzimas, ou inibidores de enzimas, como fosfolipases, 

hialuronidase e melitina (nas abelhas) e várias proteínas de função 

desconhecida, como o antígeno 5 (vespas) e pilosulina (formigas), ou seja, são 

moléculas grandes e complexas. O veneno das formigas de fogo (Solenopsis) 

é composto principalmente de uma mistura de alcalóides complexos com 

proteínas misturadas. O pH alcalino é responsável pela formação de uma 

pústula típica que identifica a ferroada deste inseto15.  

 

Figura 1: pústulas estéreis formadas após ataque de formigas 

de fogo vermelhas (Solenopsis invicta).  

Fonte: Foto: Sanford D. Porter, USDA, Gainesville, FL. 
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Os himenópteros mais estudados, com extratos comerciais 

purificados de venenos para testes e tratamento nos Estados Unidos, são as 

abelhas e as vespas. As formigas são muito biodiversas, com 22 subfamílias 

reconhecidas, aproximadamente 300 gêneros e mais de 14.000 espécies. 

Dezesseis subfamílias de formigas, com 1900 espécies existentes, têm um 

aparelho de ferroar e injetam o veneno para defesa, predação e interação 

social. No entanto, apenas um pequeno número dessas formigas pode causar 

reações alérgicas em humanos, incluindo a espécie que temos no Brasil: 

Solenopsis sp16 (Figura 2). 

Família e subfamília Nome científico Nome comum 

Formicidae Solenopsis invicta Formiga de fogo ou 

lava-pés 

Myrmecia spp Jack jumper (Austrália) 

Pogonomyrmex spp. Harvester ant (Sudeste 

dos EUA) 

Pachycondyla spp. Chinese needle ant 

(sudeste da Ásia) 

Rhytidoponera metallica Green-head ant 

(Australia) 

Figura 2: formigas mais comuns causadoras de reações alérgicas15 

 

1.1 FORMIGA: Solenopsis sp 

 

Pertencem à subfamília Myrmicinae, chamadas de formigas-de-fogo 

ou lava-pés. As espécies mais importantes são a Solenopsis invicta (lava pés 

vermelha), originária das regiões Sudeste e Centro Oeste (pantanal 

matogrossense) e Solenopsis richteri (lava pés preta), originária do Rio Grande 

do Sul, Argentina e Uruguai. A maioria possui de 1,8 a 6 mm de tamanho, 
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sendo que a rainha pode atingir até 1 cm (Figura 3). A rainha tem asas, 

utilizadas para o voo nupcial. Outra característica importante é que as formigas 

prendem-se com suas mandíbulas à pele e podem ferroar repetidamente o 

indivíduo17,18.  

 

 

Figura 3: Formigas lava-pés se apresentam de tamanho variado 
(esquerda). A rainha a direita. 

Fonte: Foto feita por Sanford D. Porter, Gainesville, Fl.  

 

Ninhos são construídos no solo e raramente têm mais de 46 cm de 

diâmetro. Quando um formigueiro é perturbado, as formigas emergem 

agressivamente para morder e ferroar o intruso19. (Figura 4) 

 

Figura 4: ninho de formigas lava-pés. 

Fonte: Foto: Alex Wild/ University of Texas/Insects 

Unlocked/Wikimedia Commons. 
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As ferroadas dessas formigas se tornaram um grande problema 

médico em grande parte do sudeste dos EUA20,21,22. 

Além do risco para as pessoas, as formigas ameaçam a fauna 

natural e o gado doméstico, e seus ninhos representam problemas para a 

agricultura e as estradas23,24,25. 

As formigas de fogo contêm magnetita, que funciona como uma 

bússola para orientá-las no eixo norte-sul; além disso, a magnetita detecta 

outros campos magnéticos e elétricos, atraindo as formigas para as linhas de 

energia subterrâneas25. 

 

1.1.1 Biologia e ciclo de vida 

 

A vida útil das formigas operárias depende do seu tamanho. 

Trabalhadores menores podem viver de 30 a 60 dias, trabalhadores de 

tamanho médio de 60 a 90 dias, e trabalhadores principais de 90 a 180 dias. A 

rainha pode viver de dois a seis anos. O ciclo de vida completo do ovo ao 

adulto leva entre 22 e 38 dias26.  

O voo de acasalamento é o principal meio de propagação de 

colônias; secundariamente, pode ocorrer brotamento no qual uma porção de 

uma colônia se torna uma unidade autônoma. Os voos de acasalamento 

ocorrem entre a primavera e o outono27. 

Os voos de acasalamento geralmente ocorrem ao meio-dia em dias 

quentes (>24°C), ou em dias ensolarados após a chuva28. O acasalamento 

ocorre durante o voo e os machos morrem logo após o acasalamento com as 

fêmeas. No sul dos Estados Unidos, 97.000 rainhas podem ser produzidas por 

hectare de terra infestada por ano e são frequentemente atraídas para piscinas 

onde os proprietários podem encontrar milhares de formigas aladas presas na 

superfície da água28.  

A rainha é a única produtora de ovos e é capaz de produzir até 

1.500 ovos por dia. As colônias de formigas maduras podem conter até 

240.000 operárias, com uma colônia típica composta por 80.000 7. 
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As formigas operárias grudam na pele usando suas mandíbulas e, 

posteriormente, abaixam a ponta do abdômen para injetar o ferrão na vítima. 

Desse modo, as formigas de fogo mordem e ferroam, mas apenas a ferroada é 

responsável pela dor e pústula21.  

 

1.1.2 Componentes do veneno de Formiga 

 

As formigas operárias ferroam agarrando a pele com suas 

mandíbulas, inserindo o ferrão na pele e injetando lentamente o veneno. As 

ferroadas são muito mais lentas do que as de abelhas e vespas, e não são 

imediatamente dolorosas. Elas podem ferroar repetidamente, muitas vezes 

girando em um padrão circular, enquanto mantêm suas mandíbulas presas na 

pele. Cada ferroada injeta apenas um volume muito pequeno, geralmente 

nanolitros contendo 10 a 100 ng de proteína29. 

Estudos sobre a composição do veneno de lavapés foram limitados 

por muitos anos pela incapacidade de obter quantidades significativas de 

veneno puro. O método original usado para obter veneno era fazer com que as 

formigas ferroassem tubos de microcapilares. Entretanto, como as formigas de 

fogo ferroam lentamente e como apenas uma única formiga pode ser 

processada ao mesmo tempo, esse método é extremamente trabalhoso e 

apenas pequenas quantidades podem ser coletadas, por isso utiliza-se até hoje 

comercialmente o extrato de corpo total29. 

Os alcalóides são o principal componente do veneno das formigas 

de fogo e as proteínas presentes no veneno compõem apenas uma pequena 

fração do total30. 

A fase aquosa do veneno de Solenopsis invicta contém quatro 

componentes principais de proteínas alergênicas29.  

O alérgeno Sol i2 compreende cerca de metade a dois terços da 

proteína no veneno. É um homodímero ligado a uma cadeia dissulfeto com 119 

aminoácidos,  cada um contendo sete resíduos de cisteína31. Sua estrutura não 

é relacionada a nenhuma outra proteína procurada nas bases de dados. 
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Sol i 4 é uma proteína de cadeia única com 117 aminoácidos, 

apresentando 35% de identidade com Sol i2 e compreende cerca de 8 a 10% 

da proteína do veneno29. 

Sol i 3 representa cerca de 15 a 25% da proteína do veneno. É uma 

molécula de cadeia única com 212 aminoácidos. Possui cerca de 44-50% de 

identidade com as moléculas do antígeno 5 de vespas32.  

Embora Sol i 1 compreenda apenas 2-4% da proteína do veneno29, é 

uma molécula particularmente interessante e importante. Os anticorpos IgE de 

muitos soros de pacientes sensíveis ao veneno de vespa se ligam ao Sol i 1 

nos estudos RAST e imunoblot, pois essa fração possui atividades de 

fosfolipase A e B32.  

 

1.1.3 Extratos alergênicos 

 

Extratos comerciais de formigas lava-pés são todos extratos de 

corpo total. O veneno purificado ainda não foi desenvolvido para venda como 

produto comercial. Foram relatados muitos estudos que comparam vários 

extratos comerciais com várias preparações de "veneno", com atividade 

alergênica significativa demonstrada através de testes cutâneos33,34,35,36 e 

testes in vitro33,36,37,38,39,40,41. 

 

1.1.4 Fisiopatologia 

 

As reações alérgicas são direcionadas contra os constituintes 

alergênicos proteicos presentes nos venenos. O fator mais importante nessas 

reações alérgicas é a presença de anticorpos IgE veneno-específico. Nos 

pacientes alérgicos, há uma preferência na produção de interleucinas com 

perfil Th2 com a capacidade de induzirem a formação de IgE. As células 

ativadas na presença de IL 4 e IL 13 causam a seleção de isotipos de IgE 

durante a maturação das células B ativadas com subsequente produção de IgE 

específica ao veneno. As moléculas de IgE ligam-se a mastócitos e basófilos 

através de receptores de alta afinidade (FcεRI), mantendo-os em um estado de 
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prontidão ou estado de sensibilização. Em um próximo contato com o mesmo 

alérgeno, ocorre a ligação deste a pelo menos duas moléculas de IgE fixadas à 

superfície de mastócitos, levando à desgranulação de mediadores químicos 

com as mais variadas atividades biológicas42. 

1.1.5 Reações causadas por esses insetos 

 

Além de ser uma importante praga agrícola e urbana, causando 

danos ambientais, as formigas também são importantes causadoras de danos 

médicos.  

As reações a ferroadas desses insetos podem ser classificadas 

como43: reação tóxica e reação alérgica.  

As reações tóxicas podem ser: reação local ou reação generalizada; 

já as reações alérgicas podem ser: locais extensas ou anafiláticas.  

A reação tóxica local apresenta uma área de edema, calor local, 

eritema e dor no local da ferroada; resolvendo em poucas horas. Como citado 

acima, ferroadas de formigas de fogo vermelhas apresentam características 

peculiares, pois nos locais há formação de pústulas dentro de 24 horas.  

Por outro lado, reações tóxicas sistêmicas são causadas pelos 

efeitos fisiológicos de grande quantidade de veneno injetada após múltiplas 

ferroadas, simulando reações anafiláticas. Os sintomas são geralmente 

gastrointestinais: vômitos, diarreia e dores abdominais, podendo ser 

acompanhados por cefaleia, febre, espasmos musculares, convulsão e até 

mesmo em morte. 

As reações locais extensas caracterizam-se por uma área maior de 

eritema e edema ao redor do sítio da ferroada, que podem persistir por 48 

horas ou mais, chegando até a uma ou mais semanas. A infecção secundária, 

nesses casos, não é incomum. 

As reações anafiláticas podem ser subdivididas, segundo a 

intensidade dos sintomas, em (critérios de Mueller modificados)44: 
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Grau I: urticária, prurido, mal estar, ansiedade. 

Grau II: um dos sintomas anteriores e dois ou mais dos seguintes: 

broncoconstrição leve, náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia e 

angioedema. Este último pode ser considerado grau II quando aparecer 

isoladamente. 

Grau III: um dos anteriores e dois ou mais dos seguintes: dispneia, 

sibilos, estridor (esses três já são considerados grau III quando aparecem 

isoladamente), disfagia, disartria, rouquidão, fraqueza, confusão mental e 

sensação de morte eminente. 

Grau IV: um dos anteriores e dois ou mais dos seguintes: queda de 

pressão arterial, colapso, perda de consciência, incontinência urinária e 

cianose. 

As reações tardias de hipersensibilidade citotóxica e por 

imunocomplexos são pouco frequentes, talvez por falhas no diagnóstico 

etiológico, pois é extremamente difícil a correlação entre causa e efeito; 

podendo manifestar-se por: distúrbios renais, encefalopatias, neurites, 

miocardites, vasculites, anemias hemolíticas e pela doença do soro. 

Outras complicações incluem43: Síndrome de Guillain-Barré, púrpura 

de Henoch-Schönlein, Síndrome de Reye-like, infarto do miocárdio, arritmia 

cardíaca e morte. 

 

1.2 EPIDEMIOLOGIA 

O risco de uma pessoa ser ferroada em área endêmica é de 30% a 

60%20,45, com 0,16% a 16% de risco de apresentar reações sistêmicas 

graves46,47. 

No Brasil temos somente dados obtidos do Centro de Vigilância 

Epidemiológica do Estado de São Paulo48, sendo que entre os anos de 1998 a 

fevereiro de 2020, foram registrados 41.545 acidentes causados por abelhas 

(somente há notificação para abelha, não há dados com acidentes por vespa 
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ou formiga), sendo notificados 73 óbitos. No ambulatório de reações a venenos 

de insetos do Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) 

observamos que 73,8% dos pacientes que apresentaram reações ao veneno 

de formiga tinham menos de 20 anos e mais de 50% dos pacientes que 

apresentaram reações aos venenos de abelha e vespa eram adultos.  

 

1.3 HISTÓRIA NATURAL 

Estudos conduzidos para se avaliar a história natural são 

importantes para orientar médicos e pacientes quanto a ferroadas futuras. O 

paciente que apresentar uma reação anafilática grave não significa que numa 

ferroada subsequente desenvolverá a mesma reação ou mais grave. Estudos 

retrospectivos49 com venenos de abelhas e vespas mostram que a simples 

presença de anticorpos IgE veneno-específicos constituem risco de reações 

sistêmicas futuras, porém não há parâmetros identificados que possam 

predizer quais indivíduos sensibilizados apresentarão reações sistêmicas. 

Desde que uma reação alérgica a ferroada tenha ocorrido, o risco de uma nova 

reação é maior, e está relacionado também com a idade do paciente49: 

 

• Reação local extensa: 

Quando o paciente apresenta uma reação local extensa, geralmente, 

a chance de se repetir a mesma reação é grande, porém com risco de 10% de 

ocorrer reação anafilática em ferroadas subsequentes, permanecendo nesse 

mesmo valor após 10 a 20 anos. 

• Reação cutânea: 

Para os que desenvolveram uma reação cutânea, em crianças, o 

risco de reações mais graves em futuras ferroadas é de aproximadamente 10% 
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e em adultos esse risco é de 20%. Após 10 a 20 anos esse risco em crianças 

cai para 5% e em adultos, 10%. 

• Reação sistêmica grave: 

Para os que desenvolveram uma reação sistêmica, em crianças o 

risco de desenvolver uma reação sistêmica grave em ferroadas futuras é de 

40% e em adultos, o risco é de aproximadamente 60% de reações sistêmicas 

graves. Após 10 a 20 anos, em crianças diminui para 30% e em adultos diminui 

para 40%. 

1.4 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico de anafilaxia ao veneno de formiga é baseado na 

história clínica, pesquisa de anticorpos IgE específicos ao veneno e testes 

cutâneos, após pelo menos 3 a 4 semanas depois do evento agudo para 

reduzir a probabilidade de resultado falso-negativo. Estes testes não apenas 

confirmam o diagnóstico, mas também identificam o veneno adequado para ser 

utilizado na imunoterapia50. 

1.4.1 História clínica 

O paciente ou responsável deve ser questionado sobre51: 

- sintomas e evolução da reação: descrever sintomas apresentados 

logo após a ferroada e como progrediu a reação evoluindo ou não para uma 

reação sistêmica (sintomas cutâneos, respiratórios, neurológicos, 

gastrointestinais ou cardiológicos) e como foi o atendimento, necessitando ou 

não de serviço de emergência. Em pacientes com reações pouco claras, um 

relatório do médico responsável pelo tratamento da reação aguda ou quaisquer 

registros da reação e tratamento devem ser solicitados e revisados. 

- número de ferroadas e local do corpo acometido 

- descrição do inseto responsável: tamanho, cor, se voava ou não, 

se deixou ferrão no local  
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- localização geográfica: se estava em um sítio, ou cidade, jardim ou 

parques 

- história anterior de ferroadas e tipo da reação. 

- cofatores que pudessem estar envolvidos (período menstrual, 

atividade física extenuante, stress, infecção, uso de medicações) 

- fatores de risco individuais: 

- Na população geral: adultos jovens, gênero masculino (2 homens : 

1 mulher) e o tipo de inseto envolvido (ferroadas por abelhas na literatura 

demonstram maior gravidade de reações)52,53. 

Adultos têm maior probabilidade de apresentar reações ao serem 

ferroados novamente do que crianças. O risco aumenta com a idade, pois está 

particularmente relacionado a co-morbidades, especialmente a presença de 

doenças cardiovasculares e pacientes que fazem tratamento com beta-

bloqueadores e inibidores da enzima de conversão da angiotensina (iECA)53. 

Pacientes que apresentam mastocitose, mesmo sendo pacientes 

não alérgicos, sabidamente são pessoas predispostas a reações graves após 

ferroada desses insetos53. A possibilidade da atopia ser fator de risco para 

reações alérgicas tem sido bastante estudada e aceita por vários autores54. 

1.4.2 Pesquisa de IgE sérica específica (testes in vitro): 

A determinação de anticorpos IgE veneno-específicos ao veneno de 

formiga pode ser realizada no soro, podendo ser utilizados radioimunoensaios, 

métodos enzimáticos e quimioluminescência para essa detecção. 

Aproximadamente 10% a 15% dos pacientes com testes cutâneos positivos 

podem apresentar pesquisa de IgE sérica específica negativa ou baixa50. 

1.4.3 Teste cutâneo: 

O teste cutâneo é realizado com extrato de corpo total da formiga 

(Solenopsis sp). Realiza-se primeiro um prick test (teste de puntura) com 
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diluições crescentes e, caso este seja negativo, faz-se o teste intradérmico. O 

teste positivo indica apenas sensibilização prévia, sendo incapaz de predizer se 

haverá reação na próxima exposição e a gravidade da reação. 

 

1.5 TRATAMENTO 

 

1.5.1 Reações locais e locais extensas 

 

Para a maioria dessas reações, a aplicação de gelo, compressa fria, 

analgésicos e antihistamínicos são suficientes para melhorar o edema e o 

desconforto local. A maioria dessas reações resolve dentro de poucas horas da 

ferroada. Para as reações locais extensas, procede-se como citado acima e 

podem ser acrescentados corticóides tópicos e orais55. 

1.5.2 Reações tóxicas 

 

As reações tóxicas requerem estabilização do paciente com 

reposição de fluidos, corticóides e monitorização cardíaca, pulmonar, 

hematológica e renal por alguns dias55.  

1.5.3 Reações anafiláticas 

 

Como  a maioria das mortes por reações anafiláticas ocorre dentro 

de uma hora após a ferroada, a monitorização agressiva precoce, tratamento, 

estabilização e intervenção são mandatórios. A adrenalina é o medicamento de 

escolha na anafilaxia,  na concentração de 1:1000 em solução aquosa, na dose 

de 0,3 a 0,5 mL (dose de adulto) e 0,01mL/kg até o máximo de 0,3 mL (dose 

para crianças), em intervalos de 15 a 30 minutos. Fluidos intravenosos são 

cruciais para evitar o colapso vascular, além de manutenção de vias aéras 

pérveas. Antihistamínicos, β2-agonistas e corticóides podem ser utilizados 

como segunda linha de tratamento56. 
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Como medidas preventivas, evitar andar com pés descalços em 

jardins, quintais; procurar andar com botas em áreas rurais. Para as reações 

graves, orientar plano de ação e utilização de adrenalina auto injetável57 

(Epipen® adulto ou júnior; AnaPen®, Adrenaclick®, Jext®, Emerade®, 

Penepin®, etc) caso haja necessidade. 

1.5.4 Imunoterapia alérgenos-específica 

A Imunoterapia alérgeno-específica é o único tratamento específico 

e modificador da doença e da evolução natural. É a única terapia que 

demonstrou a capacidade não apenas de melhorar os sintomas e reduzir a 

necessidade de medicamentos, mas também por induzir tolerância e prevenir o 

desenvolvimento de novas condições alérgicas. A imunoterapia alérgenos-

específica em crianças pode ser indicada em rinite, asma alérgica, alguns 

alimentos e venenos de insetos himenópteros58.  

A eficácia relatada para os pacientes tratados com veneno de abelha 

é de 77-84%, e de 91-96% nos pacientes que recebem veneno de vespa59,60.  

Triplett61 primeiro relatou imunoterapia bem-sucedida com extratos 

de corpo total para alergia ao veneno de formiga de fogo em 1973, sendo que 

nos EUA é amplamente utilizada por alergistas62.  

Não havia estudos sistemáticos da eficácia da imunoterapia com 

extrato de corpo total de formigas de fogo até que Freeman et al. em 199263, 

utilizaram testes de provocação após término da imunoterapia para avaliar a 

eficácia. Eles mostraram que a imunoterapia com extratos totais proporcionou 

um alto grau de proteção a quase todos os pacientes. Apenas um deles 

apresentou uma reação séria no grupo tratado com imunoterapia, enquanto 

houveram duas reações cutâneas e quatro reações graves generalizadas em 

uma população que não foi tratada.  

Quando os testes de provocação com o inseto ou ferroadas em 

campo são utilizados para monitorar eficácia da imunoterapia, demonstrou-se 

um estado de  proteção a longo prazo64,65, por vários anos após a 
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descontinuação da imunoterapia com extrato de corpo total, com eficácia alta 

de 97% verificado no estudo de Tankersley et al66. 

A segurança e a eficácia de protocolos cluster, rush e ultra rush para 

imunoterapia com formiga de fogo foram relatados anteriormente. A maioria 

dos estudos tem um número limitado de pacientes e o objetivo desses estudos 

era determinar se o pré-tratamento profilático com anti-histamínicos e 

esteróides reduziriam a taxa de reação sistêmica66,67,68,69,70,71,72.  

Adams et al.69 ilustrou a segurança e eficácia da imunoterapia rush 

com veneno de formiga de fogo em três pacientes. Beveridge e cols. 70 

descreveram um relato de caso de imunoterapia cluster em um homem de 66 

anos. Dietrich e cols.71 incluíram 37 pacientes submetidos ao protocolo rush de 

1 dia. Dos 22 testes de provocação com a formiga, em 21 resultaram em 

nenhum sinal ou sintoma de reação sistêmica, com uma taxa de eficácia na 

prevenção de reações sistêmicas de 95,5% para o protocolo rush.  

Arseneau e cols.72 avaliaram a segurança e eficácia da imunoterapia 

rush de 1 dia com extrato de corpo total de formiga de fogo (0,5 mL 1:100 

(peso/vol) - dose de manutenção), com teste de provocação aproximadamente 

no dia 22 em 53 pacientes, resultando em sintomas de rinite leve (eficácia de 

98,1%). 

Brown e cols.73 avaliam a eficácia de outra espécie de formiga, com 

imunoterapia com veneno de M. pilosula (jack jumper) na prevenção da 

anafilaxia com risco de vida. Foi muito eficaz na prevenção de novas reações 

sistêmicas e poderia beneficiar a população em áreas do sudeste da Austrália, 

onde ocorrem ferroadas de formigas da espécie Myrmecia. 

Para avaliar a prescrição de imunoterapia com corpo total de 

formigas, Waulters74 et al demonstrou uma melhora significativa na eficácia 

com 0,5 mL 1:100 peso/volume como a dose de tratamento predominante. 

Além da imunoterapia de corpo total para formigas ser eficaz na 

redução de reações sistêmicas subsequentes em crianças e adultos, essa 
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modalidade de tratamento pode ter um impacto benéfico significativo na 

qualidade de vida desses pacientes75.  

1.5.4.1 Mecanismo de ação da imunoterapia 

 

1.5.4.1.1 Tolerância imune 

 

A indução a longo prazo de não responsividade aos alérgenos, seja 

em ambientes de exposição natural ou em provocações in vivo é um status 

ativo de resposta imune formado por uma complexa rede de células imunes, 

tecidos e mediadores. Na tolerância imunológica, alterações na resposta de 

células T e células B alérgeno específicas de memória fazem com que haja 

diminuição da IgE, assim como aumento na produção de IgG4 por células B, e 

ocorre também downregulation do limiar de ativação de mastócitos e basófilos 

que terminam por suprimir sintomas alérgicos76. 

Diferentes mecanismos imunes mediados por células T foram 

propostos serem a base da tolerância a alérgenos. Como a resposta é IgE 

mediada, movida por células TH2, é sugerido que a imunoterapia específica 

leva a uma mudança de resposta imune TH2 para TH177,78,79.  

De fato, há um estudo já citado acima76 que mostra perda de 

reatividade celular TH2 específica de Bet v 1 em pacientes tratados com 

imunoterapia após o primeiro ano do tratamento, mas isso não foi 

acompanhado por um aumento no número de células TH1 específicas de 

alérgenos. Dados mais recentes apontam para as células Treg como peças 

chave no estabelecimento da tolerância a alérgenos80,81, com foco particular 

nas células Tr1 secretando IL-10, que são induzidas precocemente durante a 

imunoterapia alérgeno específica82,83,84. Entretanto, nesse estudo76 quando se 

analisou tanto a frequência de células TR1 alérgeno específicas quanto a 

secreção de IL-10 pelas PBMCs por mais de 5 anos após o início da 

imunoterapia, os dados sugeriram que a ativação da célula TR1 específica da 

Bet v 1 foi um evento transitório. Isso pode ser explicado pelo fato que células 
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TR1 específicas podem ter se deslocado para órgãos efetores para mediar a 

tolerância a alérgenos localmente e não sistemicamente85,86.  

1.5.4.1.2 Células T regulatórias 

 

Os dados obtidos em estudos com humanos e ratos revelaram 

importantes contribuições das células Treg na indução e manutenção da 

tolerância imunológica87,88,89. 

O aumento de células Treg alérgenos específicas e a redução na 

frequência de células Th2 durante a imunoterapia também foram vistos em 

estudos de exposições naturais, como nos apicultores90.  

As células Treg formam um subconjunto específico de células T 

CD4+ e são mais conhecidas por sua propriedade de supressão pela produção 

de citocinas como IL-10 e TGF-β e também pela utilização de moléculas de 

superfície inibitórias, como CTLA4 e PD191,92,93,94,95. 

A resposta celular Treg induzida pela imunoterapia pode ser 

importante para o início do tratamento, mas não para a manutenção da 

tolerância a alérgenos, como mostram outros estudos que evidenciaram que a 

frequência de células Treg CD4+CD25+Foxp3+, expressão de IL-10 ou ambos 

aumentam precocemente durante a imunoterapia com aeroalérgenos82,96,97 ou 

com dessensibilização oral com amendoins98. Entretanto, após um tempo 

diminuíam e, principalmente, retornavam aos níveis de pré-tratamento, embora 

houve persistência da melhora clínica82,96. 

O desaparecimento da reatividade de células T específicas a 

determinados alérgenos sugerem que a preservação a longo prazo da 

tolerância não deve ser devida somente pela contribuição ativa das células T, 

mas sim devido a respostas diminuídas dessas células específicas aos 

alérgenos em geral81,99,100,101. 

Diferentes mecanismos podem ser responsáveis por isso, como 

depleção de células T induzida pela imunoterapia, indução de anergia de 

células T, ou desenvolvimento de “ignorância”  de alérgenos79,102,103,104,105. 
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Ao bloquear a ligação de alérgenos a IgE, anticorpos IgG específicos 

induzidos pela imunoterapia podem impedir a ligação facilitada de antígenos 

para células T e, portanto, a propagação adicional de respostas específicas de 

células T106.  

1.5.4.1.3  Células B regulatórias e tolerância imune 

 

Além das células Treg, a contribuição de outros subconjuntos de 

células para o estabelecimento e manutenção da tolerância imunológica vem 

sendo estudado hoje em dia. As células supressoras B produtoras de IL-10 

foram denominadas células B reguladoras (Breg) e contribuem para a proteção 

contra condições inflamatórias crônicas pela produção de IL-10, TGFβ e IL-35. 

Um papel potencial das células Breg na indução de tolerância durante a 

imunoterapia foi atribuída à diminuição da IgE e aumento da produção de IgG4, 

juntamente com aumento da produção de IL-10 a partir de células T e B 

alérgeno-específicas107,108,109. 

A fração naive CD27+ das células Breg produtoras de IL-10 é 

especificamente confinada à produção de IgG4107. Essas populações 

reguladoras de células formam um meio supressor, que acaba com uma 

diminuição lenta na produção de IgE alérgeno específico e troca precoce de 

células B para produzir IgG4 e consequentemente, aumento desses anticorpos. 

Devido a ambos: predominância de citocinas inibitórias e a uma queda nos 

níveis de IgE, há um aumento do limiar de ativação de mastócitos e basófilos 

para desgranulação, assim chamada dessensibilização precoce. A diminuição 

de mastócitos e eosinófilos localizados nos tecidos é chamada de 

dessensibilização tardia110,111. 

Em resumo (Figura 5), a imunoterapia alérgeno específica resulta 

em um processo dinâmico tanto de células T específicas a determinados 

alérgenos quanto de alterações humorais, não apenas no primeiro ano, mas 

também durante todo o período de tratamento. A eficácia sustentada atingindo 

além dos 3 anos de tratamento parece depender de ambos: perda da 
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reatividade de células TH2 alérgeno específicas e persistência de anticorpos 

IgG com a capacidade de bloquear a interação IgE-alérgeno. 

 

Figura 5: Mecanismos de imunoterapia veneno específica.  

Alta dose de veneno de himenópteros estimula as células dendríticas e induzem células Treg e 
Breg, bem como outros subconjuntos de células B que produzem anticorpos específicos do tipo 
IgG1, IgG4. Várias citocinas também estão envolvidas na indução de tolerância imunológica e, 
como resultado, ocorre uma mudança de desvio imunológico do tipo TH2 para TH1. As setas 
vermelhas mostram a atividade de bloqueio induzida durante a imunoterapia. LTs: 
Leucotrienos; PG: Prostaglandinas; iTreg: células Tregulatórias induzíveis; nTreg: células T 
reguladoras naturais; Tfh: células T foliculares helper; Tfr: células T reguladoras foliculares; 
Dcreg: células dendríticas reguladoras; TSLP: linfopoetina do estroma tímico. 

Adaptado de: Sahiner UM, Durham SR. Hymenoptera Venom Allergy: How Does Venom 
Immunotherapy Prevent Anaphylaxis From Bee and Wasp Stings? Front Immunol. 2019 Aug 
21;10:1959. doi: 10.3389/fimmu.2019.01959. PMID: 31497015; PMCID: PMC6712168.

112
 

 

1.5.4.2 Indicações da imunoterapia 

A imunoterapia alérgeno-específica é indicada para crianças e 

adultos após uma reação alérgica sistêmica que excede os sintomas cutâneos 

generalizados com uma sensibilização documentada ao veneno do inseto 

implicado seja por testes cutâneos e/ou dosagem de IgE sérica específica e/ou 

teste de ativação de basófilos (BAT). Também deve ser considerada apenas 

para adultos com sintomas de pele, mas com alto risco de reexposição e/ou 

comprometimento da qualidade de vida113.  
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Crianças menores de 16 anos que experimentaram somente 

reações cutâneas, geralmente não é recomendada a imunoterapia, pois os 

estudos realizados com veneno de abelha e vespa mostraram que as crianças 

apresentaram uma boa evolução espontânea. As reações sistêmicas nas 

ferroadas subseqüentes foram mais leves ou semelhantes às originais tanto 

nas que fizeram imunoterapia, quanto nas que não fizeram114.  

Quando se consideram crianças menores de 16 anos com 

hipersensibilidade a veneno de formiga, devem-se avaliar cada caso, pois no 

Brasil a frequência de exposição é maior nesses pacientes. Além disso não há 

dados na literatura sobre imunoterapia com veneno desse inseto 

especificamente em crianças com apenas manifestações cutâneas. Caso a 

exposição seja muito frequente, considerando hobbies e ocupação do paciente 

ou em condições de má qualidade de vida avaliada, pode ser possível a 

indicação da imunoterapia nesses casos (Figura 6)115. 

 Tipo da reação Teste cutâneo Imunoterapia 

Criança 
Reação generalizada 

grau I ou II 
Positivo 

Avaliar caso 

individualmente 

Adulto 
Reação generalizada 

grau I ou II 
Positivo Sim 

Criança ou 

adulto 

Reação local extensa Positivo ou negativo Não* 

Reação generalizada 

grau III ou IV 
Positivo Sim 

Figura 6: indicações da imunoterapia segundo a gravidade da reação 
alérgica116 

*: geralmente não se indica nesses casos porque o risco de novas reações 
sistêmicas é baixo em pacientes com reação local extensa, sendo de 0,8-
7%117,118, mas pode ser indicada para pacientes com reações locais extensas 

recorrentes, pois verificou-se que a imunoterapia reduz o tamanho e a duração da 
lesão, especialmente naqueles que estão em alto risco para levar várias ferroadas por 
causa da ocupação ou da susceptibilidade119.  
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A imunoterapia não é indicada se não for possível verificar 

sensibilização ao veneno de insetos. Além disso, um achado de sensibilização 

ao veneno de insetos em pacientes que não tiveram reações sistêmicas não é 

uma indicação para a imunoterapia. Também não está indicada em pacientes 

com reações incomuns que não podem ser atribuídas a reações imediatas do 

Tipo I, como púrpura trombocitopênica e vasculite, rabdomiólise ou 

insuficiência renal após múltiplas ferroadas113. 

 

1.5.4.3 Contra indicações absolutas e relativas 

 

Em uma pesquisa feita com 520 alergistas principalmente europeus, 

até 47% relataram experiência com administração de imunoterapia alérgeno 

específica em pacientes com condições de risco, como doenças 

cardiovasculares, IECA ou betabloqueadores, doença maligna em remissão e 

doença autoimune que anteriormente haviam sido consideradas como 

contraindicações120.  

Os problemas eram majoritariamente incomuns, por isso no 

guideline de 2018113 os autores reconsideram algumas contraindicações a 

imunoterapia e algumas recomendações são assim colocadas:  

Doença cardiovascular  

Os estudos de mortalidade demonstraram que pacientes 

particularmente idosos com alergia a veneno de himenópteros e doença 

cardiovascular preexistente apresentaram um risco aumentado de morrer por 

ferroada. Portanto, ao contrário das alergias respiratórias, a imunoterapia 

veneno específica é comumente realizada em pacientes idosos. Com base no 

perfil de risco/benefício, as doenças cardiovasculares em si não são uma 

contra-indicação para o tratamento com venenos121.  
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Uso de betabloqueadores 

Há boas evidências de que a anafilaxia não ocorre com maior 

frequência em pacientes recebendo betabloqueadores, como resumido 

recentemente em um documento de posicionamento da EAACI122. No entanto, 

teoricamente esses pacientes podem estar em risco de maior gravidade da 

reação sistêmica, e o tratamento de emergência com adrenalina pode ser 

menos eficaz. Pacientes idosos com alergia a venenos de himenópteros e 

doença cardiovascular tratados com betabloqueadores são considerados 

particularmente de alto risco de reação sistêmica grave no caso de ferroada de 

inseto123. Com base no perfil de risco/benefício, não há contraindicação para 

imunoterapia com venenos em pacientes tratados com betabloqueadores122. 

Inibidores da enzima de conversão da angiotensina (iECA) 

Estudos com grande número de participantes concluíram que o 

tratamento com iECA não afeta a segurança da imunoterapia veneno 

específica124,125. Um estudo126 relatou um risco maior para reação sistêmica 

grave, no entanto, há uma base crescente de evidências que indicam que os 

iECAs não aumentam o risco para reação sistêmica grave em pacientes não 

tratados127,128,129. Portanto, o tratamento com inibidores da ECA pode ser 

mantido durante a imunoterapia, mas o paciente deve ser informado sobre os 

possíveis riscos. 

Neoplasia maligna 

A imunoterapia foi administrada com segurança em pacientes que 

sofreram concomitantemente de alergia ao veneno de vespa e câncer em 

estágio menos avançado em uma pequena série de quatro pacientes130. Não 

existem estudos controlados relacionados ao risco ou eficácia da imunoterapia 

em neoplasias malignas122. Portanto, as neoplasias malignas agudas são 

consideradas uma contraindicação relativa, mesmo se não houver evidências 

de efeitos desfavoráveis da imunoterapia no crescimento do tumor ou na 

eficácia da quimioterapia. Os benefícios da imunoterapia devem ser 

ponderados em relação aos possíveis encargos do tratamento e à atividade da 
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doença tumoral. Para concluir, a imunoterapia pode ser recomendada em 

pacientes alérgicos ao veneno de alto risco quando a doença maligna é estável 

ou em remissão113. 

Doença autoimune 

Deve-se tomar cuidado ao prescrever a imunoterapia a pacientes 

com distúrbios autoimunes de múltiplos órgãos. Devido à falta de dados 

disponíveis, existe uma contraindicação relativa nos distúrbios autoimunes em 

remissão e uma contraindicação absoluta nas formas ativas122. Distúrbios 

autoimunes específicos de órgãos, como por exemplo Diabetes Mellitus, 

tireoidite de Hashimoto, doença de Crohn, colite ulcerativa e artrite reumatóide 

não são consideradas uma contraindicação quando a doença é estabilizada, 

mas foram levantadas preocupações de que a medicação imunossupressora 

possa teoricamente influenciar negativamente a eficácia da imunoterapia131. 

Portanto, a imunoterapia pode ser recomendado em pacientes com distúrbio 

autoimune de órgão específico quando a doença subjacente está 

estabilizada113. 

Inibidores da monoaminooxidase (iMAO) 

A prescrição de iMAOs é agora extremamente limitada, devido à 

grande variedade de interações medicamentosas perigosas132. A principal 

preocupação com seu uso no contexto da imunoterapia é que eles impedem a 

quebra de drogas simpatomiméticas; portanto, no caso de eventos adversos, o 

tratamento de emergência com adrenalina pode resultar em hipertensão grave 

e/ou taquicardia. Para concluir, o tratamento com iMAOs não é uma 

contraindicação para imunoterapia, mas recomenda-se cautela com o uso de 

adrenalina122,132. 

Crianças menores de 5 anos de idade 

Geralmente, a reação sistêmica grave é menos frequente em 

crianças e parece ser rara em crianças em idade pré-escolar (<5 anos)133. No 

raro evento de uma reação sistêmica, as decisões devem ser tomadas 
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individualmente, considerando o risco de futuras reações sistêmicas graves. A 

imunoterapia veneno específica foi relatada bem sucedida em crianças 

menores de quatro anos134; como o limite de idade de cinco anos é arbitrário, 

não há preocupações específicas em relação a crianças menores de cinco 

anos e as mesmas recomendações dos adultos se aplicam113. 

Gravidez 

A incidência de prematuridade, toxemia, aborto, morte neonatal e 

malformação congênita parece ser semelhante em pacientes em imunoterapia 

durante a gravidez em comparação com a população em geral135. A 

imunoterapia parece ser segura em mulheres grávidas, mas os dados são 

escassos. Portanto, o início do tratamento não é recomendado. Devido ao alto 

risco de recidiva após o término precoce da imunoterapia136 e o baixo risco de 

eventos adversos124, um regime de imunoterapia em andamento bem tolerado 

durante a gravidez deve ser continuado, usando a dose de manutenção 

tolerada administrada antes da gravidez138. 

Mastocitose 

A mastocitose é um fator de risco para o desenvolvimento de 

anafilaxia a veneno de himenópteros e para reação sistêmica mais grave139. A 

imunoterapia geralmente é bem tolerada pela maioria dos pacientes com 

mastocitose sistêmica140, embora eventos adversos possam ocorrer com mais 

frequência141. Em um estudo sobre pacientes com mastocitose sistêmica 

confirmada e reações iniciais graves após ferroada (63% sofreram perda de 

consciência), foi possível demonstrar que a imunoterapia foi segura e eficaz142.  

Se os níveis séricos elevados de triptase aumentam o risco de 

eventos adversos ainda é uma questão debatida e dados robustos são 

escassos. Geralmente, não há evidências na literatura de que a imunoterapia 

deva ser realizada indefinidamente em pacientes com mastocitose. No entanto, 

a imunoterapia pode ser menos protetora em pacientes com reação sistêmica 

inicial grave e mastocitose e ou triptase sérica elevada (> 11,4 μg/L). Portanto, 

por razões de segurança, deve ser prolongada nesses pacientes143.  
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1.5.4.4 Tipos de imunoterapia 

Desde que os extratos com veneno de insetos para imunoterapia 

foram introduzidos144, muitos protocolos tem sido propostos com o objetivo de 

maximizar a proteção, minimizar efeitos colaterais e otimizar a conveniência do 

paciente. O tempo requerido para alcançar uma adequada dose de 

manutenção de pode variar entre os vários tipos de protocolos145,146: 

-Imunoterapia convencional: consiste de uma injeção por semana até 

completar o período de indução, com duração de dois a três meses 

-Imunoterapia “rush”: a fase de indução tem duração de 4 a 7 dias 

-Imunoterapia “ultra rush”: a dose de manutenção é alcançada em um a três 

dias, portanto o paciente deve ser internado, com aumento das doses no 

período de indução ocorrendo em horas 

-“cluster” (rush modificada, semi rápida): realizado com até quatro injeções  

diárias do alérgeno no período de indução, com intervalo de 15 a 30minutos e a 

dose de manutenção é alcançada em  aproximadamente 6 semanas. 

Como acima citado, os esquemas rush e ultra-rush fornecem 

proteção mais precoce contra ferroadas futuras do que o protocolo 

convencional e por isso são mais utilizados em indivíduos que estão altamente 

expostos tais como os apicultores.  

Em relação à fase de manutenção, a maioria dos protocolos sugere 

um intervalo entre as aplicações de quatro em quatro semanas, podendo ser 

encontrados na literatura intervalos maiores, de até três meses147.  

1.5.4.5 Dose recomendada 

A partir do end point, que é a concentração que foi positiva no teste 

cutâneo, podemos estabelecer a concentração a ser utilizada para a 

imunoterapia: quando for positivo no prick test, dilui-se em 1000 vezes a 

concentração do extrato. Quando for positivo no intradérmico, dilui-se em 100 
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vezes o extrato para o início do tratamento. A dose recomendada na 

manutenção é de 0,5 ml de uma diluição de 1:100 por peso por volume do 

extrato comercial disponível148.   

1.5.4.6 Aderência 

A aderência a imunoterapia para venenos é alta, possivelmente 

devido à percepção dos pacientes de um risco imprevisível de reações com 

risco de vida. Em um estudo149, 95% e 84% dos pacientes continuaram com a 

imunoterapia após três e cinco anos, respectivamente. 

1.5.4.7 Pré tratamento 

Em vários ensaios duplo-cegos150,151,152,153, controlados por placebo, 

foi demonstrado que o pré-tratamento com anti-histamínicos H1 melhora a 

tolerabilidade da imunoterapia. É importante ressaltar que a eficácia da 

imunoterapia não foi influenciada negativamente153,154.  

Os anti-histamínicos geralmente foram administrados 1-2 horas 

antes das injeções e em alguns casos, duas vezes ao dia. Em caso de eventos 

adversos repetidos pela mesma dose, o pré-tratamento com omalizumabe 

pode ser recomendado155,156.  

1.5.4.8 Duração da imunoterapia 

 

A duração desse tratamento com veneno desses insetos varia de 3 a 

5 anos e, segundo o artigo de parâmetros práticos116 sobre venenos de insetos 

publicado em 2017,  deve ser individualizada, considerando a gravidade dos 

sintomas antes da imunoterapia, a resposta clínica ao tratamento, se há 

reações sistêmicas durante o tratamento e se as reações foram 

desencadeadas pela ferroada de abelha. A duração de 5 anos é melhor do que 

3 anos. O término após aproximadamente um ou dois anos leva a uma taxa de 

recaída de 22 a 27%137,158. 

Alguns estudos concluíram que a imunoterapia por três anos pode 

ser suficiente, particularmente em pacientes com apenas reações iniciais leves 

a moderadas159. O tratamento mais longo é recomendado nas reações mais 
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graves; sendo que 3 anos em imunoterapia pode ser suficiente em crianças. As 

evidências sugerem que apesar da persistência positiva do teste cutâneo, 80 a 

90% dos pacientes não terão uma reação sistêmica após ferroada do inseto 

causador quando o tratamento é realizado por 3 a 5 anos116. A decisão de 

interrupção da imunoterapia requer, portanto, uma flexibilidade individual 

baseada nas evidências clínicas. 

A duração ideal da imunoterapia com extrato de formiga, que é 

menos padronizado, é bem menos definida. Muitos alergistas consideram 

interromper a imunoterapia após um período que varia de 3 a 5 anos 

empiricamente, baseando-se na duração para os outros himenópteros, ou 

quando o teste cutâneo ou quando o teste in vitro torna-se negativo. Até o 

momento, uma recomendação definitiva sobre a duração da imunoterapia para 

alergia a ferroada de formiga ainda não está definida160. 

 

1.5.4.9 Fatores de risco para reações adversas durante a 

imunoterapia 

 

A frequência de eventos adversos sistêmicos pela imunoterapia em 

grandes estudos multicêntricos varia de 8 a 20%124,138,161. A maioria dos 

estudos inclui apenas um pequeno número de pacientes e fornece dados 

conflitantes. O fator de risco mais importante é o tratamento com veneno de 

abelha. Tem sido relatado consistentemente que existe um risco 3,1 a 6,0 

vezes maior de eventos adversos sistêmicos devido ao tratamento com veneno 

de abelhas124,162,163.  

O rápido aumento da dose durante a fase de indução é um fator de 

risco baixo, porém estabelecido124,138.  

A mastocitose e/ou triptase sérica elevada foram inicialmente 

consideradas como fator de risco para eventos adversos. Um estudo 

multicêntrico da EAACI encontrou um risco ligeiramente aumentado quando a 

triptase foi elevada em pacientes alérgicos ao veneno de vespa124, enquanto 

outro estudo realizado em pacientes alérgicos ao veneno de abelha não 

verificou tal achado164. Nós estudamos em nosso Serviço o aumento de triptase 
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em pacientes com anafilaxia a venenos de himenópteros e não encontramos 

qualquer diferença em relação à gravidade (dados não publicados). 

Um estudo realizado em pacientes com mastocitose concluiu que a 

imunoterapia nesses pacientes é segura e eficaz165, confirmando dados 

anteriores140.  

Embora ainda seja um assunto debatido, os inibidores da ECA e os 

betabloqueadores não são considerados fatores de risco independentes para 

eventos adversos124,125,166.  

É importante ressaltar que reações iniciais graves124,125,161, testes 

cutâneos positivos em baixas concentrações e dosagens altas de anticorpos 

IgE específicos161,164 não são considerados fatores de risco para eventos 

adversos.  

 

1.5.4.10 Monitoramento da imunoterapia 

 

De acordo com um documento realizado pela Academia Européia de 

Alergia e Imunologia (EAACI) em 2017167, os biomarcadores potenciais para 

monitorização da eficácia clínica da imunoterapia alérgeno específica são 

assim resumidos:  

a) dosagem de IgE (IgE total, razão IgE específica/IgE total) 

b)  dosagens de subclasses de IgG (IgG específica para alérgenos, 

IgG1 e IgG4 específica, razão IgE específica/IgG4)  

c) atividade inibidora sérica de IgE para IgE (IgE FAB), 

d) ativação de basófilos,  

e) quimiocinas e citocinas,  

f) marcadores de células Tregs, Bregs 

g) biomarcadores in vivo, incluindo testes de provocação. 
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A taxa de recaída após a descontinuação do tratamento é de 10% a 

15%; sendo que o risco é maior em pacientes submetidos a tratamento por 

menos de 5 anos168. 

No entanto, testes in vitro para identificar pacientes que não toleram 

ou para identificar os que irão reagir a uma nova ferroada após a 

descontinuação da imunoterapia não existe, o único método confiável 

disponível é a provocação com inseto, mas, por questões éticas, não é 

permitido realizar no Brasil169,170.  

Um aumento no bloqueio pelos anticorpos IgG4, uma diminuição nos 

níveis de anticorpos IgE ou uma diminuição da sensibilidade do teste cutâneo 

foram marcadores relatados em pacientes submetidos a imunoterapia veneno 

específica169. 

Foi levantada a hipótese de que a capacidade de  neutralização do 

antígeno pelos anticorpos IgG, produzidos durante o tratamento, forneceria 

uma proteção clínica na maioria dos pacientes171. 

Dosagem de IgG4 

A presença da imunoglobulina G4 (IgG4) veneno específica é 

considerada ser indicador de tolerância em indivíduos alérgicos. Esses 

anticorpos IgG4 são capazes  de inibir a ligação do anticorpo IgE ligado a 

membrana com alérgeno, evitando as reações imune mediadas77,167, sendo 

observado aumento crescente desse anticorpo durante pelo menos 3 anos de 

acompanhamento de imunoterapia.  

A capacidade de inibir a ligação anticorpo IgE-alérgeno foi 

confirmada através da determinação da razão entre interações IgE-alérgeno 

específico medidas na presença e na ausência nos soros de pacientes 

alérgicos a pólens reunidos em diferentes momentos, mostrando uma relação 

inversa entre concentrações de  IgG específica ao alérgeno induzida pela 

imunoterapia e concentrações do anticorpo IgE específico77.  

A evidência in vivo para um potencial papel protetor da IgG 

específica para alérgenos vem de pacientes com alergia ao veneno de abelha 
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que se tornaram tolerantes ao veneno após receberem IgG plasmática de 

apicultores, que apresentam respostas aumentadas de IgG4 durante a 

temporada de apicultura172. 

Um estudo de James e cols.173 sugere que a capacidade de bloquear 

a ligação ao alérgeno IgE deve-se principalmente pela fração IgG4, com a 

inibição sendo parcialmente abolida pelo esgotamento deste isotipo. Nesse 

estudo com Bet v 1, o aumento dos níveis de IgG4 específicos foi paralelo a 

uma crescente capacidade de bloqueio dos soros dos pacientes, o que foi 

perdido quando a IgG foi removida. Além disso, foi observado uma relação 

inversa entre concentrações aumentadas de IgG4 específicas e diminuição da 

reatividade do teste cutâneo ao pólen de bétula como parâmetro clínico.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Compreender os mecanismos de regulação imune na imunoterapia 

veneno específica  é um dos tópicos mais importantes em pesquisa básica e 

clínica.  A imunoterapia com veneno de formigas, em especial a espécie 

Solenopsis sp, muito frequente em nosso meio, em pacientes que 

apresentaram reações anafiláticas graves após ferroada mostra-se 

imprescindível e a falta de estudos na literatura que realizaram o seguimento 

desses pacientes avaliando quanto à eficácia e eventos adversos destacam a 

importância da realização do presente projeto. 

Neste estudo, que foi executado em nosso ambulatório de alergia a 

venenos de insetos, avaliamos dados clínicos e laboratoriais dos pacientes 

submetidos à imunoterapia com extrato de corpo total de Solenopsis sp 

(Solenopsis richteri e Solenopsis invicta) para o tratamento de anafilaxia ao 

veneno de formiga. Trata-se de um assunto pouco estudado e com nossos 

resultados esperamos ter contribuído para o diagnóstico e tratamento dessas 

alergias. 
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3 OBJETIVOS 

 

Avaliar dados clínicos e laboratoriais dos pacientes submetidos à 

imunoterapia com corpo total de Solenopsis sp como um tratamento de 

anafilaxia ao veneno de formiga.   

Parâmetros a serem avaliados: 

a. Teste cutâneo com extrato de corpo total (período basal) 

b. Dosagem de IgE específica ao veneno de formiga (basal e após 

12 meses de ter entrado na fase de manutenção do tratamento) 

c. Avaliar fatores de risco para reações mais graves (presença de 

atopia, dosagem de IgE sérica específica, teste cutâneo, reação 

prévia, dosagem de triptase, gênero) 

d. Relação da dosagem de IgG4 específica para formiga/dosagem 

de IgE sérica específica antes e após 12 meses de iniciada a fase 

de manutenção do tratamento 

e. Avaliar reações após ferroadas acidentais (em campo) durante o 

tratamento, se houver  

f. Avaliar dosagem de IgE sérica específica basal e após 1 ano de 

iniciada a fase de manutenção do tratamento 

g. avaliar e classificar as reações adversas durante a imunoterapia 

em local ou sistêmica em seus diferentes graus. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 Aprovação ética 

 
Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP. O documento foi assinado em 

20 de janeiro de 2016 (Registro online nº: 14174). Os indivíduos incluídos 

nesse estudo assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). 

4.2 Seleção dos pacientes:  

Pacientes atendidos no Ambulatório de Anafilaxia do Serviço de 

Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, que apresentaram história de reação 

anafilática grave (gravidade III e IV de Mueller44) após ferroada de formiga da 

espécie Solenopsis sp, e segundo os seguintes critérios de inclusão: 

 Idade de 5 a 65 anos  

 Diagnóstico de hipersensibilidade tipo I confirmado 

por determinacão positiva de IgE sérica específica para 

Solenopsis sp (ImmunoCap® i70) e teste cutâneo de leitura 

imediata com titulação (prick test e intradérmico).  

 Termo de consentimento livre e esclarecido assinado 

pelo paciente. 

Os seguintes critérios de exclusão se aplicam: 

 Uso de tratamento imunomodulador nos últimos 

cinco anos 

 Tratamento prévio com imunoterapia alérgeno 

específica 

 Asma persistente moderada ou grave e VEF1 < 80% 

 Gravidez 

 Analfabetismo 
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 Doença psiquiátrica 

 Uso contínuo de β-bloqueadores 

 Doenças cardiovasculares, insuficiência de órgãos e 

doenças que aumentem o risco dos efeitos colaterais da 

adrenalina. 

 Outras doenças imunológicas, auto-imunes ou 

malignidade. 

 

4.3 Exames solicitados: 

 

4.3.1 Pesquisa de IgE e IgG4 específica in vitro (ImmunoCap®, 

Thermofisher, Brasil): 

 

Princípio do Método: FEIA – FLUOROENZIMAIMUNOENSAIO 

O alérgeno do qual se suspeita de alergia encontra-se acoplado por 

ligação covalente à fase sólida ImmunoCAP (polímero). Ele reage com 

anticorpos IgE específicos contidos na amostra de soro do paciente. Após os 

anticorpos não-específicos terem sido eliminados através de lavagem, é 

adicionado Conjugado, anticorpos anti-IgE ligados a uma enzima (β-

galactosidade). Após a incubação, os anticorpos não ligados são eliminados 

através de lavagem. 

O substrato da enzima, contido na solução reveladora 

(Development), é adicionado ao meio reacional e então aguarda-se um período 

de incubação. Em seguida a reação é interrompida pela adição de solução 

Stop e a fluorescência do eluato é medida. 

Quanto mais elevado for o valor de fluorescência, mais elevada é a 

quantidade de auto-anticorpos específicos daquela amostra. Para se quantificar 

essa amostra, os resultados de fluorescência (resp) medidos em unidades de 

resposta (RU) são comparados com a curva de calibração armazenada no 

equipamento. 

Desse modo, as dosagens de IgE e IgG4 específicas para o veneno 

de Solenopsis foram realizadas através da técnica de ImmunoCAP. As 
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dosagens foram realizadas em amostras do soro dos pacientes coletadas antes 

do início da imunoterapia, e após 12 meses da fase de manutenção da 

imunoterapia veneno específica. 

 

4.3.2 Teste cutâneo 

 

O teste cutâneo de leitura imediata foi realizado na superfície volar 

do antebraço, 3 cm abaixo da fossa cubital e 5 cm acima do pulso e 3 cm entre 

cada concentração. Para avaliar reações inespecíficas causadas pelo trauma 

induzido pelo teste (exemplo: dermografismo) foi realizado controle negativo 

com a solução diluente do alérgeno, e para documentar a reatividade cutânea 

normal foi realizado controle positivo com solução de histamina 10mg/ml174. 

O princípio básico do teste cutâneo de leitura imediata é a 

introdução de pequena quantidade do extrato do alérgeno dentro da epiderme. 

Após limpeza da pele com solução alcoólica a 70%, pinga-se 1 gota do controle 

negativo, 1 gota do controle positivo e 1 gota do extrato de corpo total de 

formiga nas diversas concentrações citadas abaixo. Com uma lanceta deve-se 

gentilmente, mas firmemente realizar a puntura através do centro da gota, a 

lanceta deve ser pressionada, e não inserida, a 90 graus pela pele.  

Após a realização da puntura dos controles e do veneno, retirou-se o 

excesso das soluções com papel absorvente sem espalhá-los. A leitura do 

resultado foi realizada após 15 a 20 minutos, medindo-se o diâmetro médio da 

pápula com uma régua.  

O teste cutâneo de leitura imediata foi considerado positivo quando o 

diâmetro médio da pápula for maior que 3 mm (área > 7 mm2) que o controle 

negativo175.  

Nos casos positivo, finalizou-se o teste e não houve progressão para 

outras concentrações. Nos casos negativos na primeira concentração, fez-se o 

mesmo procedimento com a concentração seguinte e assim sucessivamente 
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até a concentração final. Nos resultados negativos para a  última concentração, 

realizou-se o teste intradérmico nas mesmas diluições crescentes. 

As seguintes concentrações foram utilizadas para o teste cutâneo: 

 Extrato de corpo total: 1/1.000.000; 1/100.000; 1/10.000; 1/1000 

(peso/volume) 

No teste intradérmico utilizou-se novamente a face média ventral 

(volar) do outro antebraço. Injeta-se 0,03 a 0,05 mL em concentrações 

crescentes do veneno por via intradérmica com uma seringa de 1mL, com 

agulha 10x4,5 ou 10x5 mantendo-se um intervalo mínimo de 5 cm entre cada 

concentração. Em sendo a via de aplicação  correta, forma-se uma pápula, que 

foi evidenciada com marcação de caneta esferográfica, na qual os poros da 

pele ficam em maior evidência, com aspecto de “casca de laranja”175.  

A leitura foi realizada após 20 minutos e foi considerada positiva 

quando o edema e eritema ultrapassarem a marcação da pápula original em 

3mm e com eritema ao redor da pápula (Figura 7)176.  

A B 

Figura 7: testes cutâneos positivos dos pacientes do estudo (A: 
positividade no teste intradérmico; B: positividade no prick teste) 

4.3.3 Exames laboratorais gerais: 

   

O hemograma e protoparasitológico de fezes serão realizadas 

apenas antes do início da imunoterapia. 

As dosagens de IgE total, IgA, IgG e IgM séricas totais serão 

realizadas apenas antes do início da imunoterapia. 
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4.3.4 Dosagem de Triptase total: 

 

Foi realizada no período basal também pela técnica ImmunoCAP 

Triptase (Thermofisher, Brasil), que se mede o nível de triptase liberado pelos 

mastócitos no soro. 

Amostra de sangue foi colhida por venopunção, permitindo-se a sua 

coagulação, e o soro foi separado por centrifugação. As amostras foram 

guardadas à temperatura ambiente durante 2 dias, para posterior utilizacão. 

Foram estocadas a 2-8 °C nos casos em que o ensaio foi realizado no prazo de 

5 dias após a colheita e no caso de períodos mais longos, as amostras foram 

guardadas a -20 °C ou -70 °C. 

Preparação das amostras 

Plasma: Coleta  das amostras em tubo contendo anticoagulante 

EDTA ou citrato de sódio. Centrifugação das amostras a 1000g a 4ºC por 15 

minutos, separar o soro e centrifugar novamente as amostras a 1000g a 4ºC 

por 10 minutos. Imediatamente congeladas as amostras a -70ºC. Evita-se 

vários descongelamentos. 

 

Soro: Coleta das amostras em tubo seco com gel, deixando a 

amostra coagular a temperatura ambiente por 30 a 45 minutos. Centrifugação 

das amostras a 1000g a 4ºC por 15 minutos, separação do plasma, e 

centrifugação novamente das amostras a 1000g a 4ºC por 10 minutos. 

Imediatamente congelar as amostras a -70ºC. Deve-se evitar vários 

descongelamentos.  

Pode-se manter todas as amostras congeladas até o uso.  

4.4 Obtenção do veneno 

 
 
Para o extrato de corpo total foi utilizado o extrato de formigas da 

empresa Hollister-Stier (EUA) que consiste na mistura das espécies Solenopsis 

invicta e S. richteri.  
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4.5 Imunoterapia veneno-específica 

Os pacientes foram submetidos à imunoterapia semi-rápida 

(concentrações aumentam a cada semana),  com extrato aquoso de corpo 

total.  

No dia da administração da dose, o paciente permanecia em 

observação por 30 minutos após a aplicação para o tratamento de eventuais 

reações imediatas. Antes de cada aplicação, o paciente foi avaliado de acordo 

com os seguintes passos: 

- Queixas durante a última semana  

- Queixas durante as últimas 24h 

- Medicação utilizada 

- Aferição e anotação da Pressão Arterial (PA) e Freqüência 
Cardíaca (FC) antes da aplicação 

- Verificação Pico de Fluxo Expiratório – PFE antes e 30 
minutos após a aplicação 

- Aparecimento de alguma co-morbidade ou contraindicação 

- Descrição reações e conduta na ficha de avaliação 

 

4.5.1 Técnica de aplicação 

 
1. Membro superior: na área do tríceps, porção posterior, 

terço médio, limpeza com álcool; 

2. Injeção lenta no subcutâneo, aspirando previamente à 

injeção, se houver saída de sangue, desprezar material e repetir a 

aplicação em outro local por 15 a 20 segundos.  Não massagear; 

3. Observação do paciente por 30 minutos pelo risco de 

reação (ver abaixo). 
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4.5.2 Esquema posológico 

 

A concentração inicial foi baseada no resultado do teste cutâneo. 

Caso o teste tenha sido positivo no prick test, retornava-se 3 concentrações 

para o início da imunoterapia. Caso fosse positivo no teste intradérmico, 

retornava-se 2 concentrações. 

Estabelecida a dose inicial, o aumento das concentrações ocorria 

semanalmente (fase de indução), até o estabelecimento de uma dose de 

manutenção (0,5mL de 1/100 para o veneno de formigas), com 4 aplicações a 

intervalos de 15 dias, 4 aplicações a intervalos de 21 dias e de 28/28 dias até o 

término do tratamento. 

A tabela 1 seguinte exemplifica o esquema de imunoterapia na fase 

de indução utilizado com dose aleatória inicial: 

 

Tabela 1: esquema do protocolo utilizado exemplificando o aumento das 
concentrações semanalmente. 

Semana Concentração Volume 

1 1/100.000 1mL (0,1mL; 0,2mL; 0,3mL; 0,4mL)* 

2 1/10.000 1mL (0,1mL; 0,2mL; 0,3mL; 0,4mL)* 

3 1/1000 1mL (0,1mL; 0,2mL; 0,3mL; 0,4mL)* 

4 1/100 0,5mL (0,1mL; 0,2mL; 0,2mL)* 

5 1/100 0,5mL (0,2mL; 0,3mL)* 

6 1/100 0,5mL  

7 1/100 0,5mL 

*intervalo de 30 minutos a cada aplicação 

Após alcançar a dose de 0,5mL de 1/100 peso/volume, as 

aplicações ocorreram a cada 7/7 dias por 4 semanas, depois a cada 15/15 dias 
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por mais 4 vezes e depois a cada 21/21 dias por mais 4 vezes e, então, a cada 

28/28 dias até o término do tratamento, por 3 anos.  

A dose seria ser suspensa caso o paciente apresentasse sintomas 

ou PFE<70% do melhor valor pessoal. 

4.5.3 Protocolo de reinício e interrupção da imunoterapia 

 
 Caso ocorresse interrupção na fase de indução: 

 Até 7 dias – manter esquema; 

 De 8 a 13 dias – repetir dose anterior; 

 De 14 a 21 dias – reduzir a dose anterior em 25% 

 De 21 a 28 dias – reduzir a dose anterior em 50%  

 Manutenção mensal em atraso de: 

 Até 10 dias – repetir última dose; 

 11 a 20 dias – reduzir a dose em 25%; 

 21 a 28 dias – reduzir a dose em 50%;  

 

4.5.4 Local onde se realizaram os procedimentos 

 

Sala de aplicação de vacinas localizada dentro do ambulatório de 

Alergia, no 5º andar, bloco 4B, do Hospital das Clínicas da USP. 

 

4.5.5 Material necessário para testes cutâneos e imunoterapias: 

 

-Seringas, agulhas, puntores descartáveis, álcool e algodão. 

-Medicamentos de emergência: adrenalina, antihistamínicos, 

corticoide e broncodilatadores.  

-Material para entubação endotraqueal e para ventilação.  
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4.5.6 Técnica para aplicação subcutânea: 

 

Após assepsia da pele, injetar por via subcutânea o extrato na 

devida concentração  no membro superior após aspiração. 

 

4.5.7 Reações adversas:  

 

4.5.7.1 Reações locais: 

O extrato de veneno de formiga, por ser de corpo total causa muita 

reação local por conter o próprio exoesqueleto do inseto. Desse modo, foram 

consideradas reações locais que necessitassem de alguma intervenção (Figura 

8) quando o tamanho do nódulo formado após a aplicação fosse  maior ou igual 

a 50mm177 ou até 60mm66. 

Sintomas Modificação da dose 

Pápula/eritema <3cm Nenhuma modicação 

Pápula/eritema <6cm Nenhuma modicação 

Urticária, prurido, angioedema, flushing Repetir a dose 

Congestão nasal, espirros, rinite, prurido oral 

ou ocular ou no corpo 

Retornar para dose anterior 

Sibilos, dipsneia, aperto no peito, dor 

abdominal, náuseas e vômitos 

Retornar para 2 doses 

anteriores  

Edema laríngeo, hipotensão, síncope, 

tontura, choque, arritmia 

Encerrar dose do dia e 

reavaliar fatores como 

extrato, cofatores, técnica. 

Figura 8: Gravidade de reação e modificação da dose (adaptado de 
Tanskerley et al.66) 
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4.5.7.2 Reações sistêmicas  

 

A World Allergy Organization (WAO) desenvolveu um sistema de 

classificação das reações sistêmicas à imunoterapia subcutânea visando uma 

melhor caracterização e padronização para fins de vigilância epidemiológica e 

estudos científicos, descrita na figura 9178,179: 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 Grau 5 

Sintomas e 
sinais em um 
órgão 
sistema: 

cutâneo 

ou 

trato 
respiratório 
superior 

(rinite, prurido 
em orofaringe 
ou tosse) 

conjuntivas 

ou 

outros – 
náuseas, 
sabor 
metálico ou 
cefaléia 

Sintomas e 
sinais em mais 
de um órgão 
sistema  

ou 

trato 
respiratório 
inferior 

queda  <40% 
do PFE ou 
VEF1, com 
resposta ao 
broncodilatador 
inalado 

ou 

gastrointestinal 

ou 

contrações 
uterinas 

Trato 
respiratório 
inferior 

queda >40% do 
PFE ou VEF1 e 

ausência de 
resposta ao 
broncodilatador 
inalado  

ou  

trato 
respiratório 
superior 

edema de 
laringe, úvula 
ou língua, com 
ou sem estridor 

Insuficiência 
respiratória  

ou  

cardiovascular 

Óbito  

Figura 9: classificação das reações sistêmicas a imunoterapia subcutânea 
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4.5.8 Conduta nas reações adversas 

 

Após a aplicação das imunoterapias, o paciente aguardou 30 

minutos e foi reavaliado; caso apresentasse: 

- Reação local180,181,182: edema, eritema, prurido ou nódulos no local 

da aplicação  

Conduta: 

 se necessário, prescrição de anti-histamínicos via oral para 

diminuir o prurido; 

-Reação sistêmica178:  

1) Reações não específicas:  

Conduta: 

 Sintomáticos 

 Considerar reajuste da dose 

2) Reações sistêmicas brandas:  

Conduta: 

 Antihistamínicos e β-2 agonistas 

 Considerar reajuste da dose 

3) Reações sistêmicas sem risco de vida:  

Conduta:  

 Venóclise 

 Corticóides sistêmicos, antihistamínicos, β-2 agonistas  

 Considerar reajuste da dose 

4) Choque anafilático:  

Conduta: 

 Venóclise 
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 Medidas para tratamento de choque:  

o Adrenalina 1:1000 IM (vasto lateral da coxa) 

 Crianças:  0,01mL/kg 

 Adulto: 0,3 – 0,5 mL  

o Corticóides, antihistamínicos  

o Agentes vasopressores 

o Oxigênio 

o Hospitalização pode ser necessário 

 Considerar reajuste da dose ou interrupção da IT 

PFE - pico de fluxo expiratório 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise estatística 

 

Os dados categóricos foram resumidos usando porcentagens e 

analisados usando testes Pearson’s qui-quadrado com Yates’continuity 

correction, teste t de Student e ANOVA com ajuste de Tukey ou teste de 

Wilcoxon, o que fosse mais apropriado. Significância para os resultados foi 

estabelecido quando os valores de p eram menores que 0,05. 

 

5.2 População estudada 

 

Foram incluídos 33 pacientes que apresentarem história de reação 

anafilática grave (gravidade III e IV de Mueller) após ferroada de formiga da 

espécie Solenopsis, e que preencheram os critérios de inclusão. A grande 

maioria (93,93%) morava na ocasião do estudo em zona urbana e apenas 2 

pacientes (6,07%) moravam em zona rural. Os exames gerais que foram 

colhidos: hemograma e protoparasitológico de fezes encontravam-se dentro 

dos padrões de normalidade e as dosagens de imunoglobulinas desses 

pacientes (IgA, IgG, IgM) resultaram também todas dentro da normalidade 

(Tabela 2).  
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Paciente IgA (unidade) IgG (Unidade) IgM (unidade) 

ASM 146,9 972 252,4 

ASS 222,7 741 194,7 

ALLN 86 676 72 

AMV 101,7 779 76,4 

BLRC 82 1140 74 

BKSR 92,6 774 66,7 

CGSM 152 1431 83 

CSSC 169,4 965 162,7 

DFS 377,6 1016 118,8 

DAG 245,7 1111 165,7 

ELSM 211,6 1185 135,6 

EJMS 192 1249 111 

ECAV 157,9 959 71,4 

GSN 196,2 903 135,7 

GRRS 203 740 108,4 

HPA 606,7 1337 118,8 

HGS 187 1163 128 

HCG 187,5 1079 72 

LRO 86 1120 111 

LFPS 84,6 1227 88,3 

LOD 227,4 1437 86,5 

MASB 209,5 1050 122 

MEDG 87,4 992 105,8 

MFL 219 1023 410,9 

NGRSD 332,2 1034 101,4 

PHMS 182,5 1124 89,5 

PAF 177,6 1030 76,6 

PPGF 84,5 982 93,5 

PAMBG 167 1090 135 

QFC 139,6 1032 85,9 

SSS 331,1 1645 176,5 

TRS 164,2 1253 28,5 

VC 379,1 1183 248 

Tabela 2: dosagens de imunoglobulinas de cada paciente 
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Ao longo do tratamento, quando já estavam na fase de manutenção, 

3 pacientes abandonaram o tratamento: 2 deles relataram, que haviam sido 

ferroados 2 vezes e não apresentaram reações, somado à dificuldade de 

transporte. Já o terceiro paciente desistiu por medo de perder emprego.  

5.2.1 Idade: 

 

Os pacientes recrutados nesse estudo apresentavam idades entre 7 

e 52 anos, distribuídos conforme a seguinte faixa etária (figura 10): 

-Entre 5 a 10 anos: 6 pacientes (18,3%) 

-Entre 11 e 20 anos: 19 pacientes (57,6%) 

-Entre 21 e 30 anos: 4 pacientes (12,1%) 

-Entre 31 e 40 anos: 2 pacientes (6,0%) 

-Maiores que 41 anos: 2 pacientes (6,0%)  

 

Figura 10: distribuição dos pacientes conforme a idade 

 

Como pode ser observado, as reações após ferroada de formigas 

foram mais frequentes em menores de 20 anos, acometendo 75,9% dos 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

Entre 5-10 
anos 

Entre 11 e 20 
anos 

Entre 21 e 30 
anos 

Entre 31 e 40 
anos 

Maiores que 
41 anos 

Distribuição dos pacientes conforme a idade 
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pacientes nesse estudo e dentro dessa faixa etária, os menores de 15 anos 

somam 17 pacientes (51,51%) do total de pacientes.  

5.2.2 Gênero: 

 

Houve leve predomínio do gênero masculino: 51,5% em relação ao 

feminino: 48,5%, sendo que não houve influência do gênero na gravidade da 

reação (Pearson’s Chi-squared test with Yates’continuity correction; p=0,9151). 

5.2.3 Gravidade dos sintomas 

 

Quanto a gravidade dos sintomas, considerando a indicação de 

imunoterapia, os quadros mais graves são os mais indicados e pelo 

ambulatório de Anafilaxia do HC-FMUSP ser referência no tratamento desses 

pacientes, apenas são encaminhados pacientes com reações grau III e IV que 

foram distribuídos da seguinte forma: 72,7% dos pacientes apresentaram 

reação grau III (Muller) e 27,3% deles apresentaram reação grau IV, sendo que 

nessas reações mais graves não houve predomínio em alguma faixa etária 

específica (tabela 3). 

Paciente Idade (anos) Gênero 

Gravidade de reação 

(Mueller) 

ASM 11 feminino III 

ASS 11 feminino III 

ALLN 7 masculino IV 

AMV 13 masculino III 

BLRC 23 feminino IV 

BKSR 13 feminino IV 

CGSM 12 masculino III 

CSSC 36 feminino III 

DFS 28 masculino IV 

DAG 10 masculino IV 

continua 
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ELSM 10 feminino III 

EJMS 43 feminino IV 

ECAV 7 masculino III 

GSN 18 masculino III 

GRRS 11 feminino III 

HPA 18 feminino IV 

HGS 9 masculino III 

HCG 15 masculino III 

LRO 15 feminino III 

LFPS 12 masculino III 

LOD 22 feminino III 

MASB 19 masculino III 

MEDG 13 feminino III 

MFL 19 masculino III 

NGRSD 13 masculino III 

PHMS 9 masculino IV 

PAF 12 masculino III 

PPGF 15 masculino III 

PAMBG 12 masculino III 

QFC 16 feminino III 

SSS 38 feminino IV 

TRS 30 feminino III 

VC 52 masculino III 

Tabela 3: dados epidemiológicos e gravidade de reação dos pacientes 
incluídos 

 

5.2.4 Presença de atopia 

Conforme a tabela 4 abaixo, 17 pacientes (51,51%) relataram 

diagnóstico de  rinite alérgica e/ou asma alérgica. Quando se avaliou se asma 

era um fator de risco para gravidade de reação, não houve relação dessa 

doença nos pacientes que tiveram reação grau IV. (p-value = 0.9233788). 



50 
 

Paciente Gravidade de reação (Mueller) Atopia 

ASM III rinite 

ASS III rinite 

ALLN IV rinite e asma 

AMV III rinite e asma 

BLRC IV rinite 

BKSR IV não 

CGSM III não  

CSSC III não 

DFS IV não 

DAG IV rinite 

ELSM III rinite 

EJMS IV rinite 

ECAV III rinite 

GSN III rinite 

GRRS III rinite 

HPA IV rinite 

HGS III Não 

HCG III Não 

LRO III rinite e asma 

LFPS III Não 

LOD III Não 

MASB III asma 

MEDG III Não 

MFL III rinite 

NGRSD III rinite e asma 

PHMS IV rinite e asma 

PAF III rinite e asma 

PPGF III rinite 

PAMBG III não 

QFC III não 

continua 
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SSS IV rinite 

TRS III rinite 

VC III rinite 

Tabela 4: presença de atopia segundo a gravidade de reação em cada 
paciente 

 

Considerando ainda apenas as reações graves grau IV (tabela 3), 

quando avaliamos as reações anteriores a essas, com o objetivo de avaliar a 

história natural, verificou-se que não houve relação com nenhuma reação 

específica (figura 11): 11,11% apresentaram reação anterior grau II; 22,22% 

apresentaram reação anterior grau IV; 55,56% apenas reação local e 11,11% 

tinham apresentado reação local extensa. Nesses pacientes não houve uma 

relação entre apresentar determinada gravidade de reação em ferroadas 

anteriores e depois evoluir para uma reação mais grave em ferroadas 

posteriores (p=1,207), e a grande maioria relatou reação local.  

 

Figura 11: porcentagem dos pacientes distribuídos de acordo com a 
gravidade da reação anterior 

 

5.3 Dosagem de IgE sérica tota 

Considerando o valor de referência de 156kU/L, apenas 7 pacientes 

apresentaram dosagem de IgE total abaixo desse valor (Figura 12 e Tabela 5) : 
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Figura 12: dosagens da IgE total de cada paciente (linha vermelha: valor 
de referência) 

 

Paciente IgE (kU/L) 

ASM 661,9 

ASS 48,8 

ALLN 476 

AMV 819 

BLRC 230 

BKSR 323,1 

CGSM 278 

CSSC 57 

DFS 478,7 

DAG 269,9 

ELSM 1605 

EJMS 158,7 

ECAV 396,8 

GSN 86,4 

GRRS 540,2 

continua 
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HPA 690,9 

HGS 1040 

HCG 758 

LRO 552 

LFPS 1462 

LOD 35,3 

MASB 721 

MEDG 91,7 

MFL 87,7 

NGRSD 540 

PHMS 299 

PAF 163 

PPGF 506,4 

PAMBG 1208 

QFC 340,2 

SSS 345,2 

TRS 1236,6 

VC 113,1 

Tabela 5: valores de IgE total de cada paciente  

 

5.4 Dosagens de IgE séricas específicas ao veneno de formiga 

(Immunocap i70®) 

 

Considerando a relação da gravidade da reação com dosagem de 

IgE sérica específica contra o veneno de formiga (i70), não houve diferença 

estatística entre os grupos (p=0,776): pacientes com reação grau III (Figura 13) 

apresentaram média de valor de 26,3 kU/L, com desvio padrão: 32,4 e 

pacientes com reação grau IV (Figura 14) apresentaram média de valores de 

45,9 kU/L e desvio padrão: 49,2. 
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Figura 13: valores de IgE sérica basal para veneno de formiga 
(i70) nos pacientes com reação grau III 

 

 

Figura 14: valores de IgE sérica basal para veneno de formiga 
(i70) nos pacientes com reação grau IV 

Ao avaliar-se a relação da dosagem da IgE sérica específica 

(Immunocap® i70) de cada paciente antes e após 1 ano da fase de 

manutenção da imunoterapia, houve uma diferença estatística significante 

(p=0.0041), sendo que os valores diminuíram nesse intervalo de tempo em 
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73,3% dos pacientes (média período basal: 31,67 kU/L; média após 1 ano da 

fase de manutenção: 9,86 kU/L). Tabela 6 

Paciente 

Gravidade 

de reação 

(Mueller) 

IgE sérica para 

veneno de formiga 

basal (kU/L) 

IgE sérica para veneno de 

formiga após 1 ano da fase 

de manutenção (kU/L) 

ASM III 7,03 (classe3) 86 (classe 5) 

ASS III <0,35 (classe 0) 9,78 (classe 3) 

ALLN IV 89,7 (classe 6) <0,35 (classe 0) 

AMV III 39,3 (classe 4) 9,78 (classe 3) 

BLRC IV >100 (classe 6) 1,21 (classe 2) 

BKSR IV >100 (classe 6) <0,35 (classe 0) 

CGSM III 3,45 (classe 2) 0,72 (classe 2) 

CSSC III 44,8 (classe 4) <0,35 (classe 0) 

DFS IV 1,3 (classe 2) abandonou tratamento 

DAG IV 15,8 (classe 3) <0,35 (classe 0) 

ELSM III 5,22 (classe 3) 16,2 (classe 3) 

EJMS IV 0,91 (classe 2) <0,35 (classe 0) 

ECAV III 9,98 (classe 3) 1,01 (classe 2) 

GSN III 5,35 (classe 3) 1,64 (classe 2) 

GRRS III >100 (classe 6) 3,62 (classe 3) 

HPA IV >100 (classe 6) abandonou tratamento 

HGS III >100 (classe 6) 72,5 (classe 5) 

HCG III 22,9 (classe 4) <0,35 (classe 0) 

LRO III 37,7 (classe 4) 7,62 (classe 3) 

LFPS III 2,42 (classe 2) 6,76 (classe 3) 

LOD III 8,5 (classe 3) abandonou tratamento 

MASB III 35,4 (classe 4) 3,15 (classe 2) 

MEDG III 2,86 (classe 2) <0,35 (classe 0) 

MFL III 21,9 (classe 4) 1,2 (classe 2) 

NGRSD III >100 (classe 6) 13,4 (classe 3) 

continua 
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PHMS IV 4,25 (classe 3) 3,62 (classe 3) 

PAF III 8,22 (classe 3) 6,11 (classe 3) 

PPGF III 5,79 (classe 3) 19,4 (classe 4) 

PAMBG III 53,1 (classe 5) 18,1 (classe 4) 

QFC III 0,96 (classe 2) 3,83 (classe 3) 

SSS IV 1,3 (classe 2) 1,57 (classe 2) 

TRS III 16,7 (classe 3) 6,08 (classe 3) 

VC III <0,35 (classe 0) 1,3 (classe 2) 

Tabela 6: valores de IgE sérica para veneno de formiga (i70) no período 
basal e após 1 ano da fase de manutanção em cada paciente 

 

 

5.5 Teste cutâneo 

 

Os pacientes apresentaram seguintes resultados de teste cutâneo 

(prick e intradérmico), sendo que a maioria apresentou resultados positivos no 

teste intradérmico (81,8%): Figura 15 

-Prick test na concentração 1:1000: 6 pacientes (18,2%) 

-Teste intradérmico na concentração 1/1.000.000: 15 pacientes 

(45,5%) 

-Teste intradérmico na concentração 1/100.000: 7 pacientes (21,2%) 

-Teste intradérmico na concentração 1/10.000: 4 pacientes (12,1%) 

-Teste intradérmico na concentração 1/1000: 1 paciente (3,03%) 

Não há relação entre positividade em determinada concentração do 

teste cutâneo com gravidade da reação apresentada (teste de qui-quadrado; 

p=0,7354). 
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Figura 15:  porcentagem de positividade dos testes cutâneos 

 

5.6 Dosagem de IgG4 específica 

Foram realizadas dosagens de IgG4 específica ao veneno de 

formiga no período basal e após 12 meses do início da fase de manutenção da 

imunoterapia. A figura abaixo (Figura 16) mostra um comparativo de cada 

paciente: 

 

 

Figura 16: Dosagens de IgG4 específica basal e após 12 meses 
do início da fase de manutenção por paciente 
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5.7 Relação IgG4/IgE séricas específicas 

 

Ao se comparar a razão IgG4/IgE séricas específicas ao veneno de 

formiga no período basal e após 1 ano do paciente estar na fase de 

manutenção do tratamento (Tabela 7), houve uma diferença (Figura 17) 

estatística significante (teste de Wilcoxon, p=0,0000318). 

Paciente Basal  (Unidade) Pós 12 meses (Unidade) 

ASM 0,75 4,1 

ASS 0,01 0,21 

ALLN 0,25 1,74 

AMV 0,21 0,61 

BLRC 0 1,63 

BKSR 0,11 1,64 

CGSM 0,56 0,5 

CSSC 0,11 1,23 

DFS 0,02 * 

DAG 0,22 1,5 

ELSM 0,01 2,19 

EJMS 0,01 0,57 

ECAV 0,07 1,61 

GSN 0,16 1,11 

GRRS 0,28 0,93 

HPA  **  * 

HGS 0,23 2,97 

HCG 0,003 2,15 

LRO 0,07 1,09 

LFPS 0,08 4,15 

LOD 0,23  * 

MASB 0,92 0,72 

continua 



59 
 

 

MEDG 0,23 0,59 

MFL 0,21 0,65 

NGRSD 0,24 2,06 

PHMS 0,66 6,21 

PAF 0,01 1,22 

PPGF 0,05 1,05 

PAMBG 1,38 6,49 

QFC 0,01 1,75 

SSS 0,12 0,1 

TRS 0,03 0,73 

VC 0,28 2,01 

*abandono de tratamento **erro na leitura 

Tabela 7: dosagens de IgG4 específicas ao veneno de formiga no período 
basal e após 1 ano do início da fase de manutenção 

 

 

Figura 17: comparativo da razão das dosagens de IgG4/IgE 
específicas basais e após 12 meses da fase de manutenção da 
imunoterapia 
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5.8 Dosagem de triptase 

 

Os pacientes com reação anafilática grau III apresentaram dosagem 

média de triptase basal de 3,63 ng/mL, com desvio padrão de 3,06 ng/mL. Os 

pacientes com reação anafilática grau IV apresentaram média de 4,76 ng/mL, 

com desvio padrão de 6,98 ng/mL. (Tabela 8) Não houve relação da dosagem 

de triptase sérica com reação grau IV (Wilcoxon rank com correção de 

continuidade; p=0,4333). 

Paciente Triptase (Unidade) 

ASM 2,79 

ASS 2,61 

ALLN 2,93 

AMV 2,61 

BLRC 2,27 

BKSR 1,35 

CGSM 1,27 

CSSC 2,87 

DFS 2,76 

DAG 2,65 

ELSM 2,69 

EJMS 2,4 

ECAV 1,78 

GSN 2,73 

GRRS 1,9 

HPA * 

HGS 2,98 

HCG 1,67 

LRO 2,04 

LFPS 8,52 

LOD 3,27 

continua 
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MASB 2,13 

MEDG 2,39 

MFL 4,09 

NGRSD 4,16 

PHMS 1,75 

PAF 2,27 

PPGF 2,96 

PAMBG 2,99 

QFC 8,02 

SSS 22 

TRS 2,98 

VC 15,5 

* erro na leitura (paciente abandonou tratamento, não coletou novamente) 

Tabela 8: dosagens de triptase de cada paciente 

 

Como visto na tabela 8, 2 pacientes apresentaram dosagens acima 

de 11,4 ng/mL. O paciente que apresentou dosagem de 15,5 ng/mL tinha 

história de reação anafilática com outro inseto (vespa) e a outra paciente com 

dosagem de 22 ng/mL não apresentava anafilaxia com nenhum outro agente a 

não ser com formiga. Em ambos não havia sinais de mastocitose cutânea e 

foram encaminhados a hematologia para investigação de mastocitose 

sistêmica, sendo descartado esse diagnóstico em ambos pacientes, mas 

manterão seguimento para acompanhamento de quaisquer sintomas novos 

relatados. 

  

5.9 Reações adversas durante a imunoterapia 

 

Como já citado na parte de reações adversas a imunoterapia, a 

reação local foi contabilizada quando o nódulo foi maior ou igual a 50mm. 
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5.9.1 Reações na fase de indução: 

 

Durante a fase de indução 2 pacientes (6,06%) apresentaram 

reações sistêmicas grau 1 (apenas 1 órgão: cutâneo – urticária leve 

intensidade) e 4 pacientes (36,36%) apresentaram reações locais após injeção 

subcutânea; e em 57,58% houve ou reação local menor que 50mm ou 

nenhuma reação. Figura 18 

Como o mesmo paciente teve várias vezes reações locais, ao 

considerar risco de reação em cada injeção aplicada, tivemos 12 reações 

(1,03%) em 1167 aplicações realizadas durante a fase de indução, sendo que 

em 58,33% das reações ocorreram na concentração de 1:100. O risco de 

reação sistêmica por injeção foi de 0,017% nessa fase.  

 

Figura 18: porcentagem das reações adversas ocorridas durante a fase de 
indução da imunoterapia 

 

5.9.2 Reações na fase de manutenção: 

Durante a fase de manutenção, 5 pacientes (15,15%) apresentaram 

reações locais no sítio de aplicação, e 84,85% não apresentaram reação ou 

apresentaram reação menor que 50mm. Nenhum paciente teve reação 

sistêmica na fase de manutenção do tratamento.  Figura 19 
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Ao considerar risco de reação em cada injeção aplicada, tivemos 5 

reações (1,4%) em 360 aplicações realizadas durante a fase de manutenção, 

sendo somente reações locais. Figura 20 

 

Figura 19: porcentagem das reações adversas ocorridas 
durante a fase de manutenção da imunoterapia 

 

 

Figura 20: número de reações adversas (por injeção) durante a 
imunoterapia de acordo com a fase e tipo de reação 
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Não houve necessidade de uso de adrenalina intramuscular em 

nenhum momento durante o tratamento e as reações sistêmicas que ocorreram 

na fase de indução foram tratadas apenas com antihistamínicos por via oral e 

com melhora total após 2h de ficar em período de observação.  

5.10 Ferroadas acidentais durante o tratamento 

 

Durante todo o tratamento, 20 pacientes (60,6%) foram ferroados 

acidentalmente por formigas, com confirmação do inseto.  

Durante a fase de indução: 5 pacientes foram ferroados durante 

essa fase, apresentando em 4 deles somente reação local e 1 deles 

apresentou reação sistêmica de grau I: urticária de leve intensidade que 

melhorou somente com uso de antihistamínico, não havendo necessidade de 

procurar pronto atendimento e nem de utilizar adrenalina auto injetável. Tabela 

9 

No total, tivemos 9 ferroadas acidentais pois 2 pacientes foram 

ferroados 2 vezes durante o período de indução, 1 paciente foi ferroado por 3 

vezes e o restante levou 1 ferroada apenas. Tabela 9 

 

Paciente 
Ferroada durante 

fase indução 

Sintomas após ferroada 

acidental durante fase indução 

ASS 1 Reação local 

BLRC 2 Reações locais 

CGSM 2 Reações locais 

HCG 1 reação local 

VC 
3 

2 Reações locais  

1 Reação Sistêmica: urticária leve 

Tabela 9: número de ferroadas e sintomas após ferroada acidental 
durante a fase de indução em cada paciente 

Durante 1 ano de observação na fase de manutenção: 19 pacientes 

(57,6%) foram ferroados acidentalmente, sendo que 17 pacientes (89,5%) 



65 
 

apresentaram reação local e 2 pacientes (10,5%) apresentaram reações 

sistêmicas grau I: urticária, sem necessidade de procurar pronto atendimento 

ou utilizar adrenalina auto injetável, com ingesta apenas de antihistamínicos e 

resolução do quadro. Tabela 10 

Paciente 
Ferroada durante 

fase manutenção 

Sintomas após ferroada 

acidental durante fase 

manutenção 

ASM 1 pustula no local 

ASS 2 reação local 

ALLN 2 reação local 

AMV 1 reação local 

BKSR 4 reação local 

CGSM 6 reação local 

ELSM 2 reação local 

EJMS 
1 

urticária leve, melhorou com 

Bilastina 20mg 

GSN 1 reação local 

HCG 1 reação local 

LRO 1 reação local 

LFPS 1 reação local 

MEDG 1 reação local 

MFL 3 reação local 

PHMS 2 reação local 

PAMBG 2 reação local 

QFC 1 reação local 

TRS 2 reação local  

VC 
1 

urticária leve, melhorou com 

fexofenadina 

Tabela 10: número de ferroadas e sintomas após ferroada acidental 
durante a fase de manutenção em cada paciente 
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Como alguns pacientes foram ferroados mais de uma vez, no total 

tivemos 35 ferroadas acidentais durante o primeiro ano da fase de manutenção 

da imunoterapia, como mostra a figura 21. 

 

 

Figura 21: Distribuição das ferroadas acidentais por paciente 
durante a fase de indução e de manutenção de acordo com a 
gravidade de reação 

Chama atenção paciente CGSM (paciente 7 da figura 21), que por 

morar em zona rural já foi ferroado 8 vezes, sendo 2 vezes na fase de indução 

e 6 vezes na fase de manutenção, com reação local em todas ferroadas, 

relatadas pela mãe do paciente.  

Os pacientes que tinham apresentado reação grau IV, 4 deles foram 

ferroados acidentalmente, sendo que o paciente ALLN foi ferroado 2 vezes; 

paciente BKSR 4 vezes; paciente PHMS 2 vezes e não apresentaram reação 

sistêmica. A paciente EJMS levou 1 ferroada em campo e teve uma reação 

sistêmica leve, com urticária e com melhora após uso de Alektos. 
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6 DISCUSSÃO  

 

Esse estudo foi desenhado objetivando avaliar dados clínicos e 

laboratoriais dos pacientes submetidos à imunoterapia com corpo total de 

Solenopsis sp como um tratamento de anafilaxia ao veneno de formiga.   

As ferroadas por formiga são mais frequentes na idade pediátrica: 

32% a 54% da população pesquisada183. Assim como na literatura, as reações 

sistêmicas após ferroadas de formiga no nosso estudo também demonstrou 

que foi mais prevalente nos menores de 15 anos de idade: 17 pacientes 

(51,51%), e se ampliarmos para até 20 anos de idade, 75,9% deles 

encontravam-se nessa faixa de idade. Considerando apenas as reações grau 

IV, nessas reações mais graves não houve predomínio em alguma faixa etária 

específica. 

Quanto ao gênero, não há na literatura associação com gravidade 

de reação nos pacientes ferroados por outros himenópteros: abelhas e 

vespas184. Não há dados com veneno de formiga. Nesse estudo também não 

houve influência do gênero na gravidade da reação, com leve predomínio do 

gênero masculino: 51,5% em relação ao feminino: 48,5%.  

Quanto a atopia, sabe-se que é um fator de risco para anafilaxia 

desencadeada por alimentos, exercício e látex185. Ainda não foi estabelecido 

que a doença atópica aumenta o risco de anafilaxia associada a ferroada de 

himenópteros186 e neste estudo também não verificamos associação com 

atopia. 

Como indicado em um consenso internacional sobre o documento 

de anafilaxia (ICON)187, doença cardiovascular e asma são fatores de risco 

bem reconhecidos para anafilaxia grave em geral. Nesse estudo, ao avaliar se 

asma era um fator de risco para gravidade de reação, não houve relação dessa 

doença nos pacientes que tiveram reação grau IV. 

Considerando as reações que antecederam a reação sistêmica 

grave, na literatura, 18% das reações sistêmicas leves em ferroadas anteriores 

evoluíram para reações sistêmicas graves. Nesse mesmo estudo, um terço dos 

pacientes (24%) desenvolveram a mesma gravidade das reações anteriores188. 
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Quanto as reações locais extensas prévias, no estudo de Golden et al189, 7% 

de crianças que tiveram ferroadas posteriormente progrediram para reação 

sistêmica. Graft e colaboradores117 relataram 2% de reação sistêmica por 

ferroada quando apresentaram reações locais extensas anteriormente.  

Nos nossos pacientes, em relação a literatura, a porcentagem foi 

maior em todas as reações prévias: 11,11% apresentaram reação anterior grau 

II; 22,22% apresentaram reação anterior grau IV; 55,56% apenas reação local 

e 11,11% tinham apresentado reação local extensa. Nesses pacientes não 

houve uma relação entre apresentar determinada gravidade de reação em 

ferroadas anteriores e depois evoluir para uma reação mais grave em ferroadas 

posteriores (p=1,207), e a grande maioria relatou apenas reação local na 

ferroada anterior que antecedeu a anafilaxia.  

O histórico de reação local extensa acarreta um risco menor de 

reação sistêmica do que em todos os outros pacientes sensibilizados. E um 

dado que chama a atenção no nosso estudo é que em 4 de 18 pacientes, a 

primeira reação sistêmica foi grave e pacientes não foram encaminhados a 

especialista para investigação. Somente na repetição da reação 2 pacientes 

foram orientados a procurar especialista pata investigação diagnóstica e os 

outros 2 pacientes não foram referenciados para ambulatórios especializados, 

procuram especialista por vontade própria. 

Comparando o resultado das dosagens de IgE sérica específica 

contra o veneno de formiga e os resultados dos testes cutâneos nos pacientes 

que apresentaram reações graves, grau IV, os nossos achados corroboram 

com a literatura191,192,193 que não há relação entre o grau de sensibilização e 

gravidade da reação.  

Alterações nas concentrações das imunoglobulinas IgE e IgG4 

específicas 

Os níveis de IgE específicas ao veneno de formiga diminuíram no 

período observado em 73,3% dos pacientes, enquanto os níveis de IgG4 

aumentaram nesse período. Desse modo, a razão IgE/IgG4 no período basal e 

após 12 meses da fase de manutenção mostrou diferenças muito significativas.  
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Após um aumento inicial nos primeiros meses de tratamento, os 

níveis de IgE ao respectivo veneno tendem a diminuir durante a 

imunoterapia194,195 e geralmente permanecem baixos mesmo após a 

descontinuação do tratamento196. 

Por outro lado, os níveis de IgG4 séricos específicos aumentam 

durante a imunoterapia com veneno197,198,199. Sabe-se que altos níveis de IgG4 

séricos estão positivamente correlacionados com o número de ferroadas, pelo 

menos nos apicultores200,201,202. 

Dessa forma, o anticorpo IgG4 específico é considerado um 

indicador de tolerância em indivíduos alérgicos pois tem sido sugerido na 

literatura que esses anticorpos podem bloquear a interação entre o alérgeno e 

os anticorpos IgE específicos, impedindo assim as reações IgE imune 

mediadas. Esses efeitos devem ser refletidos na proporção IgE/IgG4 

específicos203,204. 

A explicação para isso é devido as populações celulares reguladoras 

que formam um meio supressor, acabando com uma lenta diminuição na 

produção de alérgenos específicos IgE e troca precoce de células B para 

produzir IgG4 e consequentemente, aumento de anticorpos IgG4, que é um 

agente não inflamatório nos distúrbios alérgicos111,205. 

Dosagem de Triptase 

Na literatura, cerca de 80% dos pacientes com anafilaxia (grau 4 de 

Mueller) a venenos de himenópteros (abelhas e vespas) apresentam 

diagnóstico de mastocitose, sendo que nessas reações graves, pode acontecer 

que 20% dos pacientes não apresentarem sinais de mastocitose51. Bonadonna 

e cols165 relataram uma correlação entre reação sistêmica à ferroada de 

Hymenoptera e triptase de mastócitos. Dos 379 pacientes com história de 

reações sistêmicas após ferroada desses insetos, 11,6% apresentaram níveis 

séricos de triptase de mastócitos que excederam 11,4 ng/mL. Desse grupo, a 

taxa de anafilaxia (grau IV de Muller) foi de 70,5%. Blum e cols.205 confirmaram 

esses achados em um estudo restrospectivo de 5 anos, com 868 pacientes que 

apresentaram reações graves após ferroada desses insetos (758 pacientes 
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tinham ambos: IgE total e nível de triptase basal acima dos valores de 

referência). Triptase basal elevada (>11,4 ng/mL) foi associada com reações 

sistêmicas graves (p<0,03). Por essa forte associação, os guidelines sobre 

alergia a venenos de himenópteros sempre recomendam a dosagem da 

triptase nesses pacientes. 

Em nosso estudo 2 pacientes (6,25%) apresentaram dosagem de 

triptase maior que 11,4 ug/ml, porém, pela investigação da hematologia, foi 

descartado diagnóstico de Mastocitose Sistêmica. Como já citado, na literatura 

há muita correlação com anafilaxia grave e ferroadas de himenópteros, mas 

sendo relatados por abelhas e vespas. Não há dados com veneno de formiga 

até o momento.  

Reações adversas durante a imunoterapia 

Eventos adversos são mais frequentemente observados quando são 

utilizados extratos não purificados e as formulações aquosas tendem a causar 

mais reações locais em comparação com os diluentes de depósito 

(depot)206,207,208. 

Os principais fatores de risco que provocam o aparecimento de 

reações graves na literatura178  foram muito bem revisados em cada visita do 

paciente e controlados nesse estudo: erro de dosagem, administração da 

injeção sem supervisão de profissional capacitado, presença de asma não 

controlada, grau elevado de sensibilidade, uso concomitante de β-

bloqueadores, reações sistêmicas anteriores à imunoterapia e uso de lotes com 

novos produtos. 

Quando apresentavam reação local maior que 50mm, eram 

orientados a fazer uso de fexofenadina 180mg ou Bilastina 20mg para adultos 

e para crianças a dose era ajustada de acordo com peso apresentado para 

fexofenadina. Somente uma paciente adulta fez uso do antihistamínico 

(Bilastina 20mg) porque apresentava reação local que a incomodava, os outros 

pacientes não fizeram uso da medicação por escolha própria.  
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Em um estudo multicêntrico avaliando dados de 840 pacientes, os 

efeitos colaterais à imunoterapia (reações sistêmicas) com veneno foram 

observados em um total de 20% dos pacientes138. A maioria dessas reações 

foram leves e apenas um terço exigiu tratamento médico. Uma frequência 

similar de efeitos adversos sistêmicos foram observados em um estudo 

publicado analisando dados de 178 pacientes209. 

A fase de indução da imunoterapia com veneno é a que apresenta 

mais efeitos adversos do que a fase de manutenção. Em um estudo 

prospectivo138 avaliando tolerância, de 26601 injeções em 840 pacientes, as 

reações sistêmicas foram observadas em 1,9% das injeções durante a fase de 

indução e apenas em 0,5% durante a fase de manutenção (p<0,05). 

No nosso estudo, a taxa de reação sistêmica durante a imunoterapia 

foi menor que da literatura: 6,06% durante a fase de indução e foi menor 

também quando se compara por injeção: 0,017%. Na fase de manutenção não 

houve surgimento de reações sistêmicas. A semelhança se manteve na 

gravidade leve dessas reações. E lembrando que os dados da literatura foram 

observados na imunoterapia com abelha e vespa, não há dados com 

imunoterapia com veneno de Solenopsis.  

Assim, a gravidade dos efeitos colaterais devidos a imunoterapia 

não se correlaciona necessariamente com a gravidade dos sintomas da doença 

alérgica tratada. Podem ocorrer reações sistêmicas induzidas pela 

imunoterapia com veneno, mas a grande maioria dos pacientes tolera a 

imunoterapia sem efeitos colaterais relevantes. 

 

Ferroadas acidentais durante o tratamento 

 

A avaliação da reação após uma ferroada durante o tratamento ou 

após término deste (seja por teste de provocação com inseto responsável e por 

ferroada em campo ou acidental) é um método disponível para identificar 

pacientes respondendo à imunoterapia com veneno170.  
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Quando a provocação com próprio inseto (teste de provocação) foi 

realizada em uma série de pacientes submetidos a imunoterapia com veneno 

de abelha e vespa, cerca de 75 a 85%59,195,210 ou até mais de 95%211,212 

estavam protegidos. 

No Brasil, por questões éticas, não podemos realizar o teste de 

provocação com o inseto responsável, desse modo temos que aguardar que 

ferroadas acidentais ocorram. Quando ocorrera, procuramos confirmar por 

história para a certeza do inseto que ferroou. Em nosso meio a formiga é muito 

prevalente e é de fácil identificação pelo paciente e/ou responsável, geralmente 

não ocorrem dúvidas.  

Nesse estudo, 20 pacientes foram ferroados, com 35 ferroadas no 

total, pois alguns deles foram ferroados mais de uma vez.  

Durante a fase de indução há uma chance aumentada de ocorrerem 

reações sistêmicas por exposição natural. A paciente que apresentou reação 

sistêmica na fase de indução em nosso estudo, apresentou apenas uma 

reação leve (somente urticária, sem necessidade de procurar pronto 

atendimento ou uso de adrenalina auto injetável). Desse modo, temos 1 reação 

sistêmica em 19 pacientes ferroados de forma natural, no total: 5,2%, não 

tendo sido considerado falha de tratamento por encontrar-se na fase de 

indução. Durante a fase de manutenção, 2 pacientes foram ferroados 

acidentalmente e tiveram reações sistêmicas (10,5%), mas também descritas 

como reações leves: somente urticária, sem necessidade de procurar pronto 

atendimento ou uso de adrenalina auto injetável. 

Essas quantidade de reações tanto da fase de indução (5,2%) 

quanto da fase de manutenção (10,5%) são menores que as porcentagens 

encontradas na  literatura, que considera aproximadamente um risco de 25% 

de uma nova reação sistêmica generalizada se for ferroado novamente nos 

pacientes que receberam imunoterapia com veneno de himenópteros por 1 ou 

2 anos137.   
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7 CONCLUSÃO 

 

Poucos estudos avaliaram pacientes submetidos a imunoterapia 

com veneno de Solenopsis e este nosso estudo é inédito na avaliação de 

dados clínicos e laboratoriais no tratamento com veneno dessas formigas.  

 O desevolvimento de tolerância periférica é o principal mecanismo 

de ação da imunoterapia. Neste estudo verificamos diferença significativa, 

antes e após 1 ano da fase de manutenção, entre as razões das dosagens de 

IgE/IgG4 específicas, reforçando a hipótese de que o anticorpo IgG4 tenha 

modo de ação de bloquear a IgE específica.  

É importante notar que a IgG4 específica de alérgenos pode 

interferir não apenas na elucidação das respostas alérgicas desencadeadas 

por IgE em efetores mas também a apresentação de antígeno mediado por IgE 

às células T, que pode ser importante para diminuir as respostas das células 

TH2 específicas do alérgeno, por isso a importância de se considerar não 

apenas os valores individuais de cada anticorpo, mas a razão entre eles no 

período basal e durante a imunoterapia. Nesse sentido, seria interessante obter 

mais estudos sobre comportamento das  células T específicas durante a 

imunoterapia com veneno de formiga, pois não foi foco desse estudo em 

questão. 

A dose de manutenção de 0,5mL na concentração 1:100 

peso/volume (extrato Holister Stier, USA) de uma mistura de extrato de corpo 

total de Solenopsis invicta e richteri foi eficaz. Os poucos casos de pacientes 

ferroados por exposição acidental que apresentaram reações sistêmicas 

durante o tratamento (1 ano da dose de manutenção), foram de intensidade 

leve (urticária), com melhora após uso de anti-histamínico por via oral.  

As reações adversas a imunoterapia foram raras.  

As lições aprendidas neste estudo nos ajudaram a melhorar o 

conhecimento tanto da eficácia quanto da manutenção da tolerância ao veneno 

de formiga induzida pela imunoterapia específica.  
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Para o futuro, todos os pacientes que completaram o tratamento por 

3 anos a partir da dose de manutenção serão acompanhados por nossa equipe 

durante um longo período após descontinuação do tratamento.  
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