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RESUMO 

 

Mendonça JG. Avaliação da resposta à imunoterapia oral em pacientes com alergia à proteína 

do leite de vaca [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2022. 

 

A alergia ao leite de vaca (ALV) é uma doença cada vez mais comum e com tendência a um 

aumento de pacientes com reações graves e menor frequência de tolerância espontânea. A dieta 

de exclusão é difícil de ser realizada e impõe importantes restrições e comprometimento da 

qualidade de vida. Diante desse cenário, novas terapêuticas estão surgindo para indução de 

tolerância ou dessensibilização, sendo a imunoterapia oral (ITO) a principal delas. O objetivo 

do estudo é avaliar um protocolo de ITO em pacientes com ALV mediada por IgE, persistente 

e grave, em relação a resposta clínica, imunológica e quanto à segurança. Foram selecionados 

27 pacientes com ALV e história de anafilaxia, acima de três anos de idade e com testes 

alérgicos ao leite positivos. Os pacientes foram submetidos a um protocolo original, visando 

alcançar a dose final de 150 ml de leite, e acompanhados por um ano de manutenção da ITO. 

A realização de exames séricos para dosagem de IgE específica para leite e seus componentes 

e IgG4 específica para as proteínas do leite, além de teste cutâneo de leitura imediata (TCLI), 

foram realizados ao longo do seguimento. A ocorrência e evolução dos eventos adversos e seus 

cofatores, além da resposta ao protocolo foram avaliados durante a fase de indução e 

manutenção da ITO. A taxa de sucesso, ao final da indução, foi de 70,4% e outros 18,5% 

atingiram a dessensibilização parcial. Ao final de um da manutenção, 70,4% mantinham a 

ingestão de 150 ml de leite. Todos os pacientes apresentaram reação em alguma fase do 

protocolo e a anafilaxia ocorreu em 13 pacientes tanto na fase de indução quanto na 

manutenção. As reações predominaram na fase de indução e sua ocorrência foi diminuindo ao 

longo da fase de manutenção, bem como a influência dos cofatores. Quanto às reações, a 

maioria foram consideradas leves (59,0% na fase de indução e 48,8% na manutenção). A 

reatividade no TCLI ao leite puro diminuiu 65,0% ao final de um ano de seguimento e os níveis 

de IgE específica para leite e caseína caíram de maneira significativa nesse período. Os valores 

de IgG4 para as frações aumentaram desde o final da indução. A ocorrência de esofagite 

eosinofílica foi evidenciada em 22,2% dos pacientes após o início da ITO. O protocolo de ITO 

utilizado neste estudo se mostrou eficaz para dessensibilizar a maioria dos pacientes com 

Alergia ao leite de vaca, mesmo com perfil grave, com histórico de anafilaxia e sensibilidade 

para mínimas quantidades de leite de vaca. 



Descritores: Hipersensibilidade alimentar; Hipersensibilidade a leite; Anafilaxia; Imunoterapia; 

Dessensibilização imunológica; Esofagite eosinofílica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Mendonça JG. Evaluation the response to oral immunotherapy in patients with cow's milk 

allergy [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

 

Cow`s milk allergy (CMA) is an increasingly common disease and tends to increase in patients 

with severe reactions and a lower frequency of spontaneous tolerance. The exclusion diet is 

difficult to perform and imposes important restrictions and impairment of quality of life. Given 

this scenario, new therapies are emerging to induce tolerance or desensitization, and oral 

immunotherapy (OIT) is the main one. The objective of the study is to evaluate an OIT protocol 

in patients with persistent and severe IgE-mediated CMA in relation to clinical, immunological 

and safety response. Twenty-seven patients with CMA and history of anaphylaxis, over three 

years old and with positive milk allergic tests were selected. The patients were submitted to an 

original protocol, aiming to reach the final dose of 150 ml of milk, followed by one year of 

maintenance phase of the OIT. Serum exams for the determination of specific IgE for milk and 

its components and specific IgG4 for milk proteins, as well as the immediate-reading skin test, 

were performed during the follow-up. The occurrence and evolution of adverse events and their 

cofactors, in addition to the protocol response, were evaluated during the OIT induction and 

maintenance phase. The success rate was 70,4% and another 18,5% achieved partial 

desensitization. At the end of one year of maintenance, 70,4% kept ingesting 150 ml of milk. 

All patients had a reaction in some phase of the protocol and anaphylaxis occurred in 13 patients 

in both the induction and maintenance phases. Reactions predominated in the induction phase 

and their occurrence decreased throughout the maintenance phase, as well as the influence of 

cofactors. As for the reactions, most were considered mild (59,0% in the induction phase and 

48,8% in the maintenance phase). TCLI reactivity to pure milk decreased 65,0% at the end of 

one year of follow-up and levels of specific IgE for milk and casein dropped significantly during 

this period. IgG4 values for the fractions increased since the end of induction. The occurrence 

of eosinophilic esophagitis was evidenced in 22,2% of the patients after the beginning of the 

OIT. The OIT protocol used in this study proved to be effective in desensitizing most patients 

with cow's milk allergy, even with a severe profile, with a history of anaphylaxis and sensitivity 

to minimal amounts of cow's milk. 

Descriptors: Food hypersensitivity; Milk hypersensitivity; Anaphylaxis; Immunotherapy; 

Desensitization, immunologic; Eosinophilic esophagitis.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 ALERGIA AO LEITE DE VACA: DEFINIÇÃO, EPIDEMIOLOGIA E 

EVOLUÇÃO NATURAL 

A alergia alimentar (AA) é definida como um evento adverso resultante de uma resposta 

imunológica específica à um alimento e que é reproduzível sob as mesmas condições de 

exposição (1). A proteína do leite de vaca (LV) é geralmente o primeiro alérgeno alimentar que 

a criança se expõe e, normalmente, é responsável pelas primeiras reações alérgicas alimentares 

(2). 

A alergia ao leite de vaca (ALV) é a causa mais comum de AA sendo uma afecção 

relativamente comum e potencialmente fatal, com incidência variando de 2 a 5% (3–6). A sua 

prevalência nos Estados Unidos é em torno de 8% (7) e o seu aparecimento é mais comum nos 

primeiros anos de vida (8). 

No Brasil, os dados sobre prevalência de AA são escassos e limitados a grupos 

populacionais, o que dificulta uma avaliação mais próxima da realidade. Estudo realizado por 

gastroenterologistas pediátricos mostrou uma incidência de ALV, em crianças, de 2,2% e uma 

prevalência de 5,4%, entre os serviços estudados. (9). Silva e colaboradores avaliaram a 

prevalência de AA entre adultos brasileiros (18 a 65 anos) e a taxa de sintomas referidos pelos 

pacientes foi de 10,8%, mas o número de diagnóstico médico de AA foi de 1,0%. LV e camarão 

foram os principais alimentos relatados como causas de AA (10). 

A ALV apresenta um amplo espectro de fenótipos clínicos que variam desde sintomas 

leves a reações com risco de vida. É um diagnóstico sindrômico e é composto por diferentes 

tipos de doenças que podem ser desencadeadas por mecanismos mediados por imunoglobulina 

E (IgE), não mediados por IgE (mediado por células T) ou ser de caráter misto (mediado por 

IgE e células T) (11). 

Nos casos mediados por IgE, o alérgeno induz a ativação de mastócitos e basófilos 

através da ligação da IgE específica ao antígeno com os receptores dessas células o que, por sua 

vez, resulta na liberação de histamina e outros mediadores. Tal liberação leva ao aparecimento 

de sintomas clínicos como prurido, urticária, angioedema, vômitos, dor abdominal, asma ou até 

mesmo anafilaxia e ocorre até duas horas após a ingestão do LV sendo, assim, uma reação de 

caráter imediato (12). No caso da anafilaxia, cerca de 20% dos pacientes apresentam anafilaxia 

bifásica, que é caracterizada pelo recrudescimento dos sintomas após algumas horas, 

geralmente entre oito e 10 horas da resolução da fase imediata inicial. Neste caso, a reação 
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inicial é seguida por um período livre de sintomas e, então, os sintomas recrudescem, 

frequentemente com manifestações mais intensas e refratárias à terapêutica (13). 

Portanto, uma das reações mais graves e potencialmente fatal relacionada a ALV é a 

anafilaxia que pode ser caracterizada como uma reação sistêmica aguda, grave e que acomete 

dois ou mais órgãos e sistemas simultaneamente (13). Foi observado que a AA é umas das 

principais causas de anafilaxia (14). Na Espanha foi relatado um aumento de admissões, por 

anafilaxia, em hospitais entre os anos de 1998 e 2011, principalmente relacionado a alergia ao 

LV e ao ovo em crianças (15). No Reino Unido, entre 1992 e 2012 as principais causas de 

anafilaxia foram LV e amendoim (16). Apesar da gravidade, é raro a ocorrência de morte (1.8 

mortes por um milhão de habitantes/ano) (17). 

Em contraste, a ALV não mediada por IgE tem como exemplos a proctocolite alérgica, 

enteropatia e a enterocolite. Já a esofagite eosinofílica (EoE) é uma doença de caráter misto. 

Estas reações são caracterizadas pelo início tardio de sintomas após o contato com o LV e são 

predominantemente restritas ao trato gastrointestinal (TGI) (18). 

As reações mediadas por IgE tendem a se resolver mais tardiamente e em menos casos 

do que as não mediadas por IgE, que tendem a se resolver, na maioria dos casos, até os três 

anos de idade (19–22). A taxa de resolução da alergia mediada por IgE, ou seja, aquisição de 

tolerância, varia entre os relatos da literatura (23). Apesar de alguns estudos relatarem uma taxa 

relativamente baixa de recuperação, que varia de 20% a 40% até os quatro anos (12,24–26), 

outros já referem um prognóstico mais favorável, com resolução de 75% até os três anos de 

idade (21). Até os 16 anos, cerca de 20% dos pacientes tendem a continuar apresentando 

sintomas (12). A taxa de tolerância é variável a depender do método de pesquisa utilizado e o 

grupo de pacientes estudados (23). 

No entanto, há evidências de que a taxa de resolução da ALV, que era considerada 

“superável”, vem diminuindo. Estudos recentes (27,28), em comparação com estudos mais 

antigos (6,20,29), sugerem uma mudança na história natural da ALV, com resolução mais tardia 

ou tendência a persistência dessa afecção. Há uma preocupação crescente de que a incidência, 

prevalência e gravidade da ALV esteja aumentando em muitas partes do mundo (3,30). 

Algumas características clínicas como idade de surgimento, gravidade dos sintomas 

(anafilaxia), reação à mínimas quantidades de LV e outras doenças atópicas associadas são 

parâmetros que podem apontar para a persistência da ALV (21,31). A avaliação de testes 

alérgicos como valores de IgE sérica específica para o leite e seus componentes proteicos (alfa-

lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína), além do tamanho da urtica no teste cutâneo de 

leitura imediata (TCLI) podem fornecer algum indício de prognóstico (27,31). Skripak et al 
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relataram que asma brônquica, dermatite atópica e altos níveis de IgE específica para leite e 

seus componentes contribuem para a persistência da alergia. (12). Wood et al. (28) também 

referem que o nível de IgE específica para leite é um importante fator preditor da resolução da 

ALV e quanto mais alto, menor a chance de tolerância. No entanto, tanto os fatores clínicos 

como os laboratoriais não são critérios de certeza, só podendo auxiliar como preditores (32). 

Pacientes com ALV persistente costumam ter reações mais graves e um padrão imunológico 

diferente daqueles que evoluem para cura mais rápida da alergia (33). 

 

1.2 DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA ALERGIA AO LEITE DE VACA 

 

O diagnóstico da ALV mediada por IgE é realizado, primordialmente, através de história 

clínica detalhada com sinais e sintomas compatíveis logo após o contato e ausência de reação 

diante de uma dieta de exclusão. A realização de testes alérgicos, seja teste in vivo (TCLI) e/ou 

in vitro (dosagem de IgE sérica específica para leite e suas frações: alfa-lactoalbumina, beta-

lactoglobulina e caseína), também podem ser utilizados para auxiliar o diagnóstico e o 

acompanhamento. Os níveis de IgE específica e a realização do TCLI detectam a presença de 

anticorpos IgE específicos, mas não diferenciam entre a sensibilização e a alergia clínica. O 

teste de provocação oral (TPO) é considerado o padrão ouro, pois a reação é reproduzida 

propositalmente. Porém, só é realizado, na prática clínica, diante de diagnóstico duvidoso ou 

na avaliação de tolerância (34). 

O manejo convencional da ALV é a restrição dietética, com exclusão total de LV e 

derivados, leitura atenta de rótulos e orientação quanto ao uso de medicações de resgate, caso 

ingesta acidental, conhecido como plano de ação (35,36). Também é preconizado a utilização 

de fórmulas para substituição do LV e as mais utilizadas são de soja e extensamente hidrolisada. 

Vale ressaltar que cerca de 10,0% a 15,0% das crianças com ALV mediada por IgE podem 

apresentar, também, reação à soja (37). O leite de outros mamíferos são contraindicados devido 

à alta taxa de reatividade cruzada com o LV. O manejo nutricional é de suma importância e 

deve ser avaliado, principalmente em relação ao aporte de cálcio e a necessidade de sua 

reposição medicamentosa (38). As recomendações sobre a duração da dieta de exclusão do LV 

não são uniformes e, normalmente, as crianças devem ser reavaliadas anualmente para 

avaliação de tolerância (39). 

Mesmo o paciente e seu familiar sendo bem orientado em relação a dieta de restrição, 

os escapes são frequentes e sem garantia de que não irá ocorrer reação (40). Embora seja difícil 

estimar com precisão a taxa real de reações alérgicas acidentais, um estudo multicêntrico nos 
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Estados Unidos revelou uma taxa de reações a alimentos em 62,0% das crianças avaliadas e, 

metade delas, com mais de uma reação ao ano. O LV foi o alimento mais implicado nas reações 

e a maior parte foram acidentais (87,4%) sendo consideradas graves em 11,4% delas (41). Já 

em outro estudo, foi evidenciado que mais de 40,0% das crianças experimentam, pelo menos, 

uma reação alimentar ao ano e 12,0% duas ou mais. Dessas reações, 8,0% foram consideradas 

graves e tratadas com adrenalina (42). 

Outra dificuldade encontrada é na leitura de rótulos, pois as informações podem ser 

pobres e confusas, aumentando o potencial de consumo inadvertido. Além disso, a indústria 

pode alterar a composição do alimento e o paciente e familiares não estarem atentos (43). Em 

relação ao plano de ação, alguns fatores contribuem para que as medicações de resgate não 

sejam utilizadas de maneira adequada quando necessárias: muitos pais e pacientes, 

especialmente os adolescentes, não carregam as medicações propostas no plano de ação; alguns 

acham difícil identificar os sintomas, principalmente, quando relacionado a anafilaxia; 

apresentam dificuldade em usar a adrenalina autoinjetável de maneira eficaz, principalmente 

em situações estressantes; ainda em relação a adrenalina auto injetável, alguns ficam assustados 

por causa da fobia de agulha ou possíveis efeitos colaterais. Vale ressaltar que muitos 

cuidadores e pacientes não recebem nenhum treinamento adequando sobre o tratamento das 

reações pelos profissionais de saúde (44–46). E no que se refere às fórmulas substitutivas do 

LV, a fórmula extensamente hidrolisada possui alto custo e sabor pouco agradável. Já as 

fórmulas de soja, que podem ser consumidas acima dos seis meses, têm um custo menor e sabor 

mais palatável, porém pacientes com ALV tem risco de alergia à soja associada (47), conforme 

citado anteriormente. 

Vale ressaltar que o LV é um dos alimentos básicos na primeira infância e está presente 

em muitos alimentos e produtos (35,36). A dieta de restrição não é fácil e atividades cotidianas 

como fazer compras e ir a um restaurante se tornam desafiadoras. É importante salientar que a 

maioria das anafilaxias induzidas por alimentos ocorrem fora do ambiente domiciliar (48). 

Além disso, o paciente corre risco de ingestão acidental e contaminação cruzada com outros 

alimentos. Por isso, o medo constante de ingerir acidentalmente o LV tem efeitos negativos 

sobre a qualidade de vida, tanto do paciente quanto dos seus responsáveis (24,49–52). A dieta 

de exclusão de LV pode colocar as crianças em risco de deficiências nutricionais e crescimento 

prejudicado com necessidade de suplementação alimentar (53). 

Já foi exposto que a ALV tende a resolução espontânea e, durante o seguimento, 

aguarda-se o desenvolvimento de tolerância (35,36). A tolerância é estabelecida quando o 

paciente é capaz de ingerir LV e seus derivados sem a ocorrência de reação, apesar de períodos 
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de abstinência (54). O tratamento convencional da ALV é esperar a tolerância espontânea, 

porém, atualmente, há uma tendência a resolução mais tardia e persistência da ALV (34). Por 

isso, diante desse cenário, o manejo convencional com dieta restritiva não é mais considerado 

como a única opção de tratamento e novas opções vêm surgindo com o objetivo de melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes (35,36). 

 

1.3 IMUNOTERAPIA ORAL 

 

Novas abordagens terapêuticas para o tratamento da AA estão sendo estudadas e visam 

alterar o seu curso natural. Elas são chamadas de tratamentos ativos e os objetivos principais 

são eliminar ou diminuir as reações alérgicas e aumentar o limiar na qual ocorrem as reações.  

Um desses tratamentos é a imunoterapia (IT) que leva a ingestão do alimento, sem induzir 

reações, através de exposição a doses administradas em quantidades gradualmente crescentes e 

regulares (55–58). A IT é uma opção terapêutica cada vez mais utilizada nos pacientes com 

ALV mediada por IgE de caráter persistente e que a evolução clínica e imunológica aponta para 

a não aquisição de tolerância espontânea (59). É importante ressaltar que não existe, até o 

momento, nenhum estudo específico sobre a utilização de IT para AA não mediada por IgE 

(54). 

A IT é capaz de modificar a resposta imune mediada por IgE e já foi demonstrada ser 

um tratamento eficaz para alergias respiratórias e veneno de himenóptera e, por essa razão, foi 

estudada e proposta para AA (60). Esta modificação na resposta imune pode acarretar uma não 

resposta imunológica diante do alérgeno e a ausência de resposta pode ser transitória, 

requerendo exposição continuada ao alérgeno para manter o efeito (dessensibilização), ou 

mantida independentemente de o paciente continuar o consumo regular ou esporádico do 

alérgeno (tolerância) (61). No caso da AA, a aquisição de tolerância após IT é alcançada se o 

paciente ainda puder consumir o alimento com segurança após um período de semanas a meses 

sem sua ingestão (62). No entanto, ao contrário da IT para aeroalérgenos e himenópteras, onde 

ocorre tolerância e, portanto, o alívio dos sintomas persiste além da conclusão do tratamento, 

na IT para alimentos as evidências apontam que aquisição de tolerância não é garantida, mas 

sim a dessensibilização e modulação imunológica (63).  

Portanto, a dessensibilização é o consumo do alimento livre de sintomas com a 

exigência de que a ingestão regular seja continuada para manter a modulação imune, senão 

ocorre retorno dos sintomas alérgicos (62). É um estado reversível e que torna as células 

efetoras menos reativas, mas, uma vez que a administração do alérgeno é descontinuada, o nível 
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anterior de reatividade clínica retorna (54). A dessensibilização pode ser total ou parcial. Ela é 

considerada total se o paciente é capaz de ingerir a dose final proposta. Já na dessensibilização 

parcial, o limiar de tolerância é aumentado, mas ele não consegue ingerir todo o volume do 

alimento e/ou algumas formas do alimento (17). 

Atualmente, ainda não está claro se a dessensibilização representa o primeiro passo para 

a tolerância permanente (54). Mais pesquisas são necessárias para esclarecer se um curso mais 

longo de IT aumentaria as taxas de tolerância ou se ela apenas acelera a resolução da AA 

naqueles que teriam desenvolvido tolerância natural sem qualquer intervenção. É difícil 

determinar por quanto tempo a manutenção da dessensibilização deve ser interrompida para 

provar a tolerância permanente (64). Vale ressaltar que a dessensibilização é perdida em poucos 

dias se a ingestão do alimento não for frequente, por isso tal estratégia pode comprometer os 

ganhos obtidos pela IT (17,65). 

Alguns autores preferem o usar o termo resposta não sustentada ao invés de tolerância 

(64). A resposta não sustentada é um estado de ausência permanente de reatividade clínica 

àquele alimento, mesmo sem ingestão regular (17). Para avaliar a resposta não sustentada, a 

dose diária do alimento é descontinuada por um período variável de quatro a 12 semanas e 

reintroduzida durante um TPO. Se o alimento é ingerido sem qualquer reação adversa, esse 

estado é definido como resposta não sustentada (38,66). No entanto, o período ideal necessário 

para o seu estabelecimento ainda não está definido (67). 

Já foi demonstrado em estudo com amendoim que metade dos pacientes submetidos a 

IT, após cinco anos, persistiram sem reação ao amendoim mesmo sem o consumo diário. 

Portanto, a IT modificou, favoravelmente, a resposta imune específica em todos os 

participantes. O relato de um estado duradouro de não reação entre crianças e adolescentes 

submetidos a IT ao amendoim prova que este é um resultado que pode ser alcançado a longo 

prazo e para outros alimentos, porém são necessários mais estudos para essa avaliação (68). 

Existem diferentes modalidades de IT para o tratamento de AA mediada por IgE: imunoterapia 

oral (ITO), imunoterapia sublingual (ITSL) e imunoterapia epicutânea (EPI). A maioria dos 

relatos da literatura e na prática clínica é sobre a ITO (69). Já foi evidenciado que a ITSL e EPI 

são menos eficazes que a ITO e são mais utilizadas para aumentar o limiar de reação já que não 

conseguem atingir uma quantidade de proteína tão elevada quanto a exposição por via oral, 

porém o risco de reações ao longo do tempo é maior com a ITO do que com essas outras duas 

modalidades (38,67). 

Um estudo relatou a segurança e a eficácia da ITSL e ITO combinadas para ALV. Eles 

compararam os seguintes protocolos: ITSL com sete miligramas (mg) de proteína do LV na 
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fase de manutenção e ITSL seguida de ITO alcançando uma ou duas gramas (g) de proteína do 

LV na fase de manutenção. Apenas um caso do grupo que recebeu somente ITSL passou no 

TPO duplo cego placebo controlado comparado com seis de 10 (protocolo ITSL seguida de 

ITO com 01 g de proteína de LV) e oito de 10 (protocolo ITSL seguida de ITO com 02 g de 

proteína de LV), após 15 meses de seguimento. Eles concluíram que a terapia combinada foi 

mais efetiva para dessensibilizar do que apenas a ITSL, porém foi acompanhada por mais 

efeitos colaterais sistêmicos (70). A maior magnitude de alterações imunológicas na ITO, em 

comparação com a ITSL, é mais evidentes e reflete, portanto, a diferença de eficácia entre elas 

(71). 

Já outro estudo sobre a eficácia e segurança da EPI em crianças alérgicas ao LV 

consistiu na aplicação de um patch contendo o alimento na pele. Foram randomizados 19 

pacientes (10 casos e nove controles). As reações adversas foram principalmente cutâneas 

locais, embora um dos 10 casos apresentou diarreia. Não houve diferença significativa na dose 

cumulativa tolerada de LV comparando os casos ao placebo após 90 dias de tratamento. Com 

relação a segurança, como a epiderme é pouco vascularizada, ocorreram poucas reações. Porém, 

com a relação à eficácia da EPI, eles concluíram que o seu efeito não foi significativo (72). Já 

no que se refere a ITO, vários estudos indicam que ocorre a dessensibilização na maioria dos 

pacientes (47,57,59,73–77). Com relação a taxa de sucesso, estudos mostram resultados 

bastante variáveis de 36,0% a 92,0%. A comparação entre as taxas de sucesso é difícil pois 

existem diferentes tipos de protocolos e perfis de pacientes estudados na ITO (78). Em linhas 

gerais é descrito uma taxa de sucesso de 80,0% (66). Os fatores que influenciam o sucesso do 

tratamento ainda não são conhecidos e não se sabe se só alguns pacientes têm essa capacidade 

de alcançar a dessensibilização (17). 

O primeiro relato de sucesso da ITO foi em uma criança com AA grave ao ovo, 

publicado em 1908 (79) porém, nos anos seguintes, poucos casos foram descritos (54). Nos 

últimos anos é que a terapêutica está sendo mais bem estudada e avaliada (80) e têm-se 

multiplicado publicações, existindo já estudos controlados que confirmam as elevadas taxas de 

sucesso, bem como a persistência do efeito após vários anos de tratamento, geralmente 

dependente da exposição mantida ao alimento (34,57). 

A Cochrane Database of Systematic Reviews publicou uma metanálise (62) em 2012 e 

relatou a eficácia e segurança da ITO em cinco estudos randomizados (59,81). Um total de 196 

crianças foram estudados (106 pacientes submetidos a ITO e 90 pacientes controle). A taxa de 

sucesso para dessensibilização variou de 36,0% a 90,0%, com a menor taxa relatada em estudo 

que selecionou exclusivamente pacientes com história de anafilaxia e nível elevado de IgE 
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específica para leite (> 85 kUA / L) (75). Se este estudo for excluído, a taxa de dessensibilização 

bem-sucedida varia de 67,0-90,0%. Avaliando a taxa de dessensibilização total e parcial, 66 

pacientes (62,0%) no grupo da ITO conseguiram tolerar uma porção completa de LV, 

aproximadamente 200 mililitros (ml) em comparação com sete (8,0%) no grupo controle. Além 

disso, 27 (25,0%) pacientes do grupo da ITO conseguiram tolerar a ingestão de uma porção 

parcial de LV (10 a 184 ml), enquanto nenhum no grupo controle conseguiu. Nenhum dos 

estudos que fizeram parte da metanálise avaliou a resposta não sustentada. Reações adversas 

foram comuns e ocorreram em 97 de 106 pacientes submetidos aos protocolos (92,0%). Eles 

apresentaram pelo menos um sintoma, embora a maioria foi considerado local, leve e 

autolimitado. A maioria das reações ocorreu durante o período de indução e para cada 11 

pacientes submetidos ao tratamento, foi necessária a aplicação de uma dose de adrenalina 

intramuscular (62). 

Diante do exposto, a metanálise da Cochrane revela que a ITO é um método efetivo para 

induzir a dessensibilização em pacientes com ALV mediada por IgE. Além disso, também é 

eficaz na dessensibilização parcial, aumentando a margem de segurança no caso de uma 

exposição acidental. No entanto, o efeito a longo prazo sobre a tolerância não é claro. Portanto, 

é importante enfatizar que a manutenção da dessensibilização bem-sucedida requer o consumo 

regular da dose mais alta tolerada de LV. Vale ressaltar, que existe uma heterogeneidade entre 

os protocolos avaliados na metanálise e não há ainda um consenso sobre um método 

padronizado de realizar a ITO, o que resulta em diferenças na taxa de eficácia e reações adversas 

e dificuldade de comparar os estudos (62). 

Metanálise publicada em 2014, mostrou uma redução significativa na probabilidade de 

um paciente reagir ao TPO após a ITO, em comparação aos controles, e que há fortes evidências 

de que ela pode induzir alterações imunomoduladoras e, assim, promover a dessensibilização a 

uma variedade de alimentos (80). Outra metanálise, publicada em 2017, avaliou 31 estudos, 

sendo 16 deles sobre ITO para LV, e concluiu que a ITO pode ser eficaz em elevar o limiar de 

reatividade para diversos alimentos, desde que o paciente tenha contato frequente (82). 

Diante dos dados disponíveis na literatura sobre a ITO, em comparação com a 

abordagem convencional com dieta de exclusão, é visto que esta nova estratégia é uma 

alternativa eficaz e razoavelmente segura (83). A Academia Europeia de Alergia e Imunologia 

(EAACI) recentemente publicou uma diretriz com objetivo de fornecer recomendações 

baseadas em evidências para o uso da IT em pacientes com AA mediada por IgE para LV, ovo 

e amendoim. A IT é recomendada com forte grau de evidência (evidência 1, grau de 

recomendação A) naqueles pacientes com alergia mediada por IgE mediada, comprovada por 
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história clínica e TCLI e/ou testes in vitro positivos e que as medidas de prevenção são 

ineficazes, indesejáveis ou causam importantes limitações à qualidade de vida do paciente (67). 

Guideline publicado pela Espanha também indica a realização da IT e expõem suas indicações 

e como deve ser realizada (17). 

Conforme exposto, atualmente, a ITO não é um método de tratamento padronizado e os 

ensaios publicados diferem entre si. Apesar das diferenças, a ITO é constituída por uma fase 

inicial de indução, com aumento progressivo da quantidade do alimento ingerido, e uma fase 

de manutenção, onde a dose alcançada ao final da indução é mantida diariamente. A maneira 

de conduzir a ITO, principalmente no que se refere a fase de indução, é heterogênea. As 

diferenças com relação a realização da ITO são observadas em vários aspectos: esquema de 

aumento de dose na fase de indução, duração dos regimes, dose alvo de manutenção, gravidade 

da alergia alimentar (critérios de inclusão e exclusão), caracterização das reações adversas, 

delineamento do estudo (estudo aberto versus duplo-cego controlado por placebo ou ensaio 

clínico randomizado), tipo de alérgeno alimentar (forma natural versus forma modificada) e 

veículo utilizado (54,84). Cada centro costuma utilizar um protocolo próprio (2) e a forma como 

é conduzida é variável, a depender do estudo (66). 

A dose inicial, no geral, é muito pequena e extremamente improvável que cause 

qualquer reação adversa. Elas estão em quantidades de microgramas de proteínas que 

progridem para vários mg até o final da fase de indução. A fase de indução pode ter um intervalo 

de uma a duas semanas entre o aumento das doses e é realizado até que a dose alvo de 

manutenção seja alcançada ou o indivíduo atinja sintomas limitantes que impeça a progressão 

das doses. Para o LV, existe considerável variação entre os estudos quanto à dose de 

manutenção alvo, variando de 300 a 4000 mg (100 a 250 ml) (85,86). A terapia de manutenção 

continua com a administração diária da dose atingida, além da ingestão de outros alimentos 

(85,87) e não se sabe o tempo ideal para manter a fase de manutenção, por isso o paciente é 

orientado a manter o consumo frequente (87). 

Em relação ao regime de manutenção, já foi demonstrado que uma dose de LV duas 

vezes por semana é tão eficaz e segura quanto a administração diária. A dose de manutenção 

duas vezes na semana não aumenta o risco de eventos adversos, mantendo ainda a 

dessensibilização previamente induzida. Além disso, os valores de IgE específica não 

apresentaram diferença significativa entre os dois esquemas. Porém, cada centro orienta uma 

frequência de consumo do alimento conforme seu protocolo (88). 

Existem poucos estudos de seguimento a longo prazo, principalmente com mais de dois 

anos de acompanhamento (38). Um estudo de seguimento por três anos evidenciou que, dos 
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pacientes que completaram ITO (total de 71,5%), somente um não estava consumindo LV 

devido piora da dermatite atópica e da asma (81). Estudo realizado na Itália demonstrou que a 

taxa de dessensibilização foi de 86,0% após um ano do tratamento e diminuiu para 70,0% após 

quatro anos (89). Outro estudo (65), com um acompanhamento médio de quatro anos, 

evidenciou que 19,0% dos pacientes ingeriam LV de maneira ilimitada; 31,0% ingeriam leite 

puro (LP) pelo menos uma vez ao dia; 28,0% limitaram o consumo de LP para menos de uma 

vez ao dia, mas consumiam outros alimentos à base de LV não processados; 6,0% comiam 

somente traços e alimentos processados e 16,0% não ingeriam LV em nenhuma forma. Altos 

níveis de IgE persistiram nos pacientes que tiveram eventos adversos a longo prazo. Outro 

estudo, que também seguiu por quatro anos, obteve uma taxa de sucesso, ao final desse período, 

de 64,0% (34). 

A imunoterapia permite a inclusão do alimento na dieta do paciente, com o benefício na 

sua nutrição e qualidade de vida (90). Deve ser levada em consideração que é uma terapêutica 

que demanda tempo e possui o risco de reações adversas. Por isso, deve ser realizada em 

ambiente apropriado e profissionais capacitados. O papel do paciente e da família é fundamental 

e só deve ser realizada quando seus objetivos e riscos são entendidos (67). Apesar de dados 

promissores, ainda falta evidências suficientes sobre eficácia a longo prazo, segurança, impacto 

na qualidade de vida e custo desses procedimentos (65). 

 

1.4 IMUNOTERAPIA ORAL EM PACIENTES COM ANAFILAXIA 

 

São poucos estudos que englobam pacientes com anafilaxia na sua casuística 

(18,47,59,75,81,87,89,91–93). A maioria deles, incluem esses pacientes como uma parte da sua 

amostra e, muitas vezes, o número de participantes é pequeno quando comparado ao número 

total (47,59,73,81,91). Poucos estudos focam somente em pacientes com anafilaxia 

(17,18,75,92,93). No geral, esse perfil grave é excluído dos estudos. Esse grupo de pacientes 

costuma ter altos níveis de IgE específica para leite e suas frações (94) e reações graves após 

ingestão, inalação e até contato na pele com o antígeno (95,96). Apesar da anafilaxia ser 

considerada um fator que pode atrapalhar o sucesso da ITO, ela é não é considerada uma 

contraindicação para realização da ITO e estudos que incluíram pacientes com anafilaxia na sua 

amostra também obtiveram sucesso, mesmo sendo uma taxa menor se comparada com os não 

(17,18,75,92,93). Mesmo entre os pacientes com anafilaxia submetidos a ITO, a taxa de sucesso 

é variável. 
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Longo 2008 realizou estudo randomizado placebo controlado com 60 pacientes (30 

foram submetidos a ITO para LV e 30 fizeram parte do grupo controle). Todos os pacientes 

apresentaram anafilaxia e tinham entre cinco e 17 anos. Eles observaram que 36,0% dos que 

realizaram a ITO alcançaram a dessensibilização total (toleravam 150 ml de LV e derivados), 

54,0% ingeriam entre 5-150 ml (dessensibilização parcial) e 10,0% desistiram devido a queixas 

respiratórias ou abdominais. Todos do grupo controle ainda eram alérgicos ao final do 

seguimento de um ano. Foi evidenciado uma queda nos níveis de IgE específica para leite em 

metade dos pacientes submetidos a ITO e não houve alteração nesse valor no grupo controle 

(75). Outro estudo randomizado duplo cego placebo controlado com um total de 28 pacientes 

(10 placebos e 18 submetidos à ITO para LV) foi realizado e incluiu seis pacientes com 

anafilaxia na sua amostra. Foi observada uma taxa de sucesso de 80,0% nos casos graves (81). 

Esses dois estudos randomizados com crianças anafiláticas (75,81) obtiveram diferenças 

entre as suas taxas de sucesso. A variação pode ser devido a diferenças nos níveis IgE específica 

para o leite, já que apenas duas das seis crianças no estudo de Salmivesi et al tinham valor de 

IgE específica > 70 kUA/l, enquanto todas as crianças no estudo Longo et al tinham títulos de 

IgE específica > 85 kUA/l (75,81). 

Já foi realizado protocolo rush, de cinco dias, em quatro pacientes com anafilaxia entre 

19 meses e cinco anos de idade e que obteve uma taxa de sucesso de 100,0% após três anos de 

seguimento. Foi observado que tanto a reatividade no TCLI como o valor da IgE específica 

para o leite apresentaram queda significativa após três anos. Não houve relato sobre reações 

adversas durante o acompanhamento (17). 

Mais recentemente, foi realizado um estudo não randomizado, no Irã, utilizando 

protocolo próprio, somente com pacientes com anafilaxia. Dos 18 pacientes incluídos, 16 

(88,0%) completaram o tratamento, atingindo 120 ml ao final da indução. Dois pacientes 

desistiram da ITO, um devido a piora na asma e outro devido EoE. Quatro pacientes não 

apresentaram nenhuma reação e todos que completaram a fase de indução consumiam 120 ml 

e derivados após um ano de seguimento (92). 

Trabalhos de seguimento a longo prazo de pacientes com anafilaxia submetidos à ITO 

são pouco encontrados na literatura. Foi publicado em 2018 um estudo que acompanhou quatro 

pacientes com anafilaxia durante nove anos após o término da ITO. A taxa de sucesso do 

protocolo foi de 100,0% e após nove anos de seguimento todos ainda faziam ingestão da mesma 

quantidade de LV do término da fase de indução (200 ml) (93). 
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1.5 ALTERAÇÕES IMUNOLÓGICAS NA IMUNOTERAPIA ORAL 

 

Os mecanismos pelos quais a ITO induz alterações imunológicas e seus possíveis efeitos 

a longo prazo, permanecem ainda sob investigação. Estudos têm demonstrado um aumento 

importante na imunoglobulina G4 (IgG4) específica para o alimento e diminuição da 

responsividade a basófilos, mastócitos e do perfil linfócitos T helper (Th) 2 (64,68,97,98). 

A ALV é mediada por estimulação da via Th2 com produção, principalmente, de 

interleucina (IL)-4, IL-5 e IL-13 (99). Acredita-se que o mecanismo subjacente a essa não 

resposta clínica e imunológica obtida pelo tratamento seja uma regulação negativa da resposta 

Th2 (61). Após seis a 12 meses de dessensibilização, parece haver um deslocamento da 

produção de citocinas Th2 para um perfil pró-inflamatório caracterizado pelo aumento da 

produção de IL-1β e fator de necrose tumoral α (97). As células T reguladoras (Treg) também 

possuem papel fundamental dessa supressão da via Th2 e consequente inibição da resposta 

alérgica. A IL-10 é a principal citocina de ação da via Treg (100). 

Durante a ITO, a relação Th2/Th1 é reduzida e as células Treg aumentam com a 

produção de IL-10 pelas células apresentadoras de antígenos e a ativação de células imunes 

que, juntas com fator de transformação do beta (TGF-β), induz a produção de IgG4 e 

Imunoglobulina A (IgA). Supõe-se que a IgG4 específica, durante a ITO, possa ter um efeito 

neutralizador de antígeno e diminuição da capacidade de resposta a basófilos e mastócitos, com 

a supressão da produção de IgE. Na ligação ao alérgeno, tanto a IgG4 quanto a IgA competem 

com a IgE, diminuindo a captura de alérgenos pelos basófilos. Isso leva a uma redução na 

quantidade de IgE específica, mas também na diversidade de reconhecimento de epítopos (101). 

Alguns estudos mostraram alterações no padrão de ligação do antígeno à IgE específica, 

seja pela redução na diversidade de reconhecimento do epítopo ou pela afinidade alterada da 

IgE (101). Porém, já foi observado que muitos marcadores de supressão imunológica 

reverteram após suspensão da ITO e, mais surpreendentemente, em alguns casos, durante a 

própria terapia de manutenção (102). 

Até agora, os diferentes estudos realizados destacaram um aumento nos níveis de IgG4 

alérgeno-específica após a ITO (57,88,103,104) e um aumento de IL-10 e da razão entre 

IgG4/IgE (105). A redução da reatividade no TCLI e da ativação dos basófilos também foram 

observadas (68,106). No entanto, em relação ao comportamento dos títulos de IgE específica 

para leite e frações, os resultados são controversos. Quatro estudos randomizados (17,47,57,75) 

avaliaram a mudança nos valores de IgE específica para leite e frações antes e no término da 

fase de indução da ITO. Em dois dos estudos (47,57), os autores não identificaram diferenças 
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nos valores de IgE específica. Já nos outros dois estudos, houve um decréscimo significativo 

dos valores de IgE específica em seus casos (75,87). 

Tem sido relatado que a ITO pode ter outros efeitos, como a diminuição da ativação de 

células efetoras alérgicas a outros alérgenos. Descobriu-se, por exemplo, que a ITO para 

amendoim reduz a capacidade de ativação de basófilos ao ovo (107). De modo semelhante, 

também foi encontrado uma redução transitória na reatividade do TCLI para outros alimentos 

e alérgenos ambientais durante ITO e ITSL de amendoim (108). 

 

1.6 SEGURANÇA E DIFICULDADES NA IMUNOTERAPIA ORAL 

 

Uma grande dificuldade para a realização da ITO na prática clínica, são as reações 

adversas que podem ocorrer e o seu perfil de segurança (38,77). No geral, 10-20,0% dos 

indivíduos abandonam o tratamento e as principais causas de desistência são a ocorrência de 

anafilaxia ou outras reações agudas e dor abdominal crônica (109). A possibilidade de reações 

agudas em qualquer fase da ITO, a incerteza sobre a eficácia a longo prazo e o desenvolvimento 

de esofagite eosinofílica (EoE) são algumas dificuldades para sua realização e, portanto, 

preocupações importantes. Além dessas situações, o comprometimento do paciente para o 

sucesso da ITO é essencial já que a falta de adesão pode levar a reações (18). 

As reações adversas imediatas são comuns na ITO, com taxas semelhantes para cada 

um dos alimentos estudados até o momento. As reações costumam ser leves e com sintomas 

locais. É relatado uma taxa de reação de 91,5% em todos os pacientes tratados (110). Vale 

lembrar que o risco de reação ocorre mesmo em doses aceitas previamente (66). Devido a esse 

risco, é recomendado a monitorização cuidadosa dos pacientes (grau de recomendação A) 

principalmente durante a fase de indução, onde o risco de reações é maior (67). Reações mais 

graves, que requerem tratamento com adrenalina, também tendem a ser mais frequentes durante 

a fase de aumento da dose do que na manutenção (18,47,57,59,75). A maioria dos estudos refere 

que as reações tendem a diminuir com o passar do tempo (59,73). Apesar da ITO estar associada 

a um risco aumentado de eventos adversos, principalmente locais, não houve relato de nenhum 

evento fatal (82). Uma metanálise avaliou a ocorrência de reações comparando casos que 

fizeram ITO e pacientes que receberam placebo. Foi observado que os pacientes que receberam 

tratamento ativo tiveram um risco maior de reações sistêmicas e locais do que aqueles no grupo 

placebo (82). 

Na avaliação das reações é sempre importante verificar a existência de algum fator ou 

cofator que facilite a ocorrência de reações. Infecção, exercício, ansiedade, jejum, exposição 
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acidental ao alérgeno alimentar, ciclo menstrual, anti-inflamatórios não esteroidais e rinite e 

asma não controladas são exemplos de fatores e cofatores conhecidos e o controle deles é 

importante para minimizar o risco de reações (57,111,112). A presença de asma não controlada 

é um fator importante para o risco de reações, porém seu controle adequado com medicações 

de uso contínua minimiza o risco e o paciente torna-se apto para realizar a ITO (18). O paciente 

pode ser orientado a reduzir a dose do LV diante de infecção, exacerbação da asma e 

menstruação, por exemplo (67). Com relação ao exercício, o paciente é recomendado a fazer 

exercício três a quatro após a administração da dose. No entanto, às vezes, as reações acontecem 

sem que nenhum fator facilitador seja encontrado, mas seu controle e orientação são necessários 

para reduzir o risco de reações (87). 

Novos estudos estão sendo realizados para tentar minimizar a ocorrência de reações 

adversas e, assim, melhorar a segurança da ITO e aplicabilidade clínica (102). Diversas 

abordagens já foram propostas para melhorar a segurança da ITO. Essas incluem a pesquisa 

sobre o uso de rotas alternativas de exposição do alérgeno (como a ITSL), produtos naturais e 

sintéticos hipoalergênicos modificados e biomarcadores que indiquem que a ITO será bem-

sucedida e, com isso, facilitar a seleção de pacientes (77). 

É também estudado a utilização de medicações adjuvantes para diminuir o número de 

reações (77). Alguns estudos propõem a utilização de pré-medicação, como os anti-

histamínicos (anti-H1), para diminuir a ocorrência de sintomas de alergia durante o tratamento, 

principalmente sintomas leves com envolvimento cutâneo, nasal e ocular (12,73,75). No 

entanto, não se sabe o real benefício no uso de pré-medicação durante a ITO (17). Estudo 

simples cego placebo controlado realizado em pacientes com AA ao amendoim, que foram 

submetidos a ITO, um grupo com anti-H1 e outro com placebo, mostrou que o número de 

reações adversas TGI foram menores no grupo que utilizou anti-H1 (113). O Omalizumabe já 

foi utilizado na fase de indução, em casos de pacientes com anafilaxia, com sucesso (114). 

Também já foi relatado a utilização de prébioticos, probióticos e antagonistas de leucotrienos 

(77). 

Embora a história clínica e a avaliação laboratorial possam identificar pacientes com 

maior risco de reações alérgicas, ainda não existe um método verdadeiramente eficaz para 

prever quais pacientes podem ser dessensibilizados com sucesso, quem pode manter a 

dessensibilização e quem pode alcançar resposta não sustentada (84). Marcadores ou métodos 

para prever reações adversas e sucesso da ITO são alvo de estudos visando melhorar a 

segurança e a eficácia do tratamento (103). 
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1.7 RELAÇÃO ENTRE ESOFAGITE EOSINOFÍLICA E IMUNOTERAPIA ORAL 

 

A EoE é uma doença crônica imunomediada caracterizada por distúrbio do esôfago com 

sintomas de disfunção esofágica e infiltração eosinofílica restrita ao epitélio esofágico com mais 

de 15 eosinófilos em campo de grande aumento (CGA) (115). Os sintomas de disfunção 

esofágica podem ser disfagia, impactação de alimentos, recusa alimentar, falha em progredir a 

introdução de alimentos, epigastralgia, regurgitação, vômitos, dor torácica, odinofagia, dor 

abdominal, dificuldade de crescimento, entre outras. A associação com outras doenças atópicas 

aumenta ainda mais a sua suspeita (116). A sua etiologia é desconhecida, mas antígenos 

alimentares e/ou ambientais são supostos desencadeantes (117). Seu diagnóstico requer a 

associação de sintomas clínicos típicos e alterações endoscópicas (histológicas e macroscópicas 

que inclui anéis esofágicos, sulcos longitudinais, exsudatos, microabscessos, edema e 

estenoses) (118). 

Conforme relatado previamente, a ITO não é isento de riscos. Evidências crescentes 

sugerem que a ITO pode induzir EoE com uma taxa entre 2,7-10,3% dos pacientes submetidos 

ao tratamento (91). Recente revisão sistemática evidenciou uma taxa de 2,7% de ocorrência de 

EoE relacionada a ITO para LV, ovo, amendoim e trigo (119). 

Uma das hipóteses levantas é que a IgG4, que é produzida durante a ITO, esteja 

implicada na fisiopatologia da EoE (119). EAACI considera nível de evidência B a 

monitorização de sintomas de EoE durante a realização da ITO e contraindica a sua realização 

em pacientes com EoE prévia ao tratamento (67). 

A realização de endoscopia digestiva alta (EDA) é importante para detectar pacientes 

que já possuíam EoE antes da ITO. Estudo realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) observou que 38,2% dos pacientes com 

anafilaxia mediada por LV, que realizaram EDA previamente a ITO, apresentavam número de 

eosinófilos > 15 por CGA na biópsia. Esse trabalho mostra que um número significativo de 

pacientes com anafilaxia possui infiltrado eosinofílico prévio a ITO. Desses, 10 pacientes 

fecharam o diagnóstico de EoE (120). 

A EoE pode ocorrer durante a fase de indução ou de manutenção e pode surgir 

desencadeada pela ITO para diferentes alimentos, porém ela é mais frequente na ITO para LV 

(109,121). Sánchez García et al relataram três pacientes com ALV submetidos à ITO que 

desenvolveram sintomas típicos de EoE entre três e 14 meses após atingirem a fase de 

manutenção (200 ml LV ao dia). A EoE foi confirmada por biópsias de esôfago e o quadro 

clínico resolvido após retorno da dieta de restrição do LV (109). Ridolo et al descreveram o 
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caso de um menino de 11 anos que desenvolveu EoE após ITO para ovo e obteve remissão 

histológica após a retirada do ovo (122). Hofmann et al por sua vez, relataram um paciente que 

desenvolveu EoE enquanto estava sendo tratado com ITO para amendoim, com remissão após 

retorno da dieta de exclusão (123). 

García Rodríguez et al relataram o caso de um paciente adolescente com ALV e história 

de anafilaxia que foi submetido a ITO e desenvolveu EoE após dois anos do término da fase de 

indução. O paciente estava com a ingestão regular de LV e evoluiu com perda parcial de 

tolerância e começou a apresentar disfagia. Após o diagnóstico, fez tratamento apropriado e 

voltou novamente a fazer dieta restritiva de LV com melhora clínica e endoscópica. O LV, 

provavelmente, foi o responsável pela EoE, já que houve remissão com sua suspensão. O 

paciente perdeu a dessensibilização do leite e voltou a ter anafilaxia, se escape. Esse relato 

mostra que pode haver essa complicação de maneira tardia e que o paciente, mesmo após esse 

tempo, perdeu a sua dessensibilização ao LV, quando a ingesta diária foi interrompida (124). 

As reações TGI são frequentemente relatadas e muitas vezes são a razão para a 

descontinuação da ITO. Alguns desses sintomas correspondem a reações mediadas por IgE, de 

início imediato, logo após a dose do LV. No entanto, também existem sintomas do TGI 

recorrentes, independentemente da dose, associados ou não a eosinofilia. Eles já foram descritos 

em alguns estudos (125,126) e consistem principalmente em vômitos episódicos mais de 2 horas 

após a administração da dose e, com menos frequência, dor abdominal. Porém, não é relatado 

disfagia nem impactação alimentar (127–130). Estudos controlados não fazem uma diferença 

na notificação entre essas reações dependentes do tempo de contato com LV e independente do 

contato, portanto não é possível estabelecer a taxa de incidência real e o risco separadamente 

da sua ocorrência. 

Os sintomas do TGI tendem a aparecer no início do curso da ITO, (127,130) mas ocorre 

resolução dos sintomas e diminuição da eosinofilia com reduções de dose (127–131)ou cursos 

curtos de uma a quatro semanas com inibidor da bomba de próton (IBP) (127,131) permitindo 

que a maioria dos pacientes alcance a dose de manutenção. Alguns dos pacientes que não 

respondem a essas medidas e que foram submetidos à EDA confirmaram EoE. Os pacientes 

que evoluem com sintomas TGI podem ter EoE ou não e é necessária a realização da EDA para 

confirmação (130).  
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2 JUSTIFICATIVA  

 

A Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto Central do HCFMUSP é considerada 

um centro de referência nacional para o diagnóstico e tratamento da ALV. Na Unidade, além 

de outros setores, existe um ambulatório específico para essa doença.   

O tratamento da ALV se baseia na exclusão total de LV e derivados, com leitura atenta 

de rótulos de alimentos e plano de ação para algum escape ocasional. O cuidado nutricional 

também faz parte do tratamento, uma vez que o LV é um alimento rico em cálcio e importante 

para o crescimento do paciente. A ALV tende a resolução espontânea, porém, atualmente, há 

uma tendência à resolução mais tardia e, até persistência da afecção. Os pacientes que tendem 

a permanecer alérgicos são justamente aqueles com reações mais graves e risco de vida. 

A dieta de exclusão deve ser bastante rigorosa e parece ser simples. No entanto, ela é 

difícil para muitos pais e pacientes, pois muitos alimentos e produtos não vêm rotulados ou são 

escritos com sinônimos e o LV é um alimento frequentemente encontrado. Portanto, escapes 

acidentais são frequentes e podem levar a reações graves e até fatais. Isso gera ansiedade no 

alérgico e sua família, com estado de alerta constante e consequente comprometimento da 

qualidade de vida. 

A fim de minimizar esses problemas, novas modalidades terapêuticas, como a 

imunoterapia, estão surgindo para “induzir” a tolerância e melhorar a qualidade de vida dos 

pacientes, representando um grande avanço na história da ALV. A possibilidade de poder fazer 

a ingestão de LV sem ocorrência de reações tem sido tentada com resultados de sucesso. 

Nos últimos anos, o tratamento da ALV com ITO está cada vez mais ganhando espaço. 

Estudos têm demonstrado que um número substancial de pacientes alérgicos pode tolerar 

quantidades gradualmente crescentes do LV. Entretanto, a quase totalidade dos estudos excluiu 

os pacientes graves da amostra, apesar deste grupo ser aquele que mais se beneficiaria da 

proteção de reação após a ITO com LV (47,57,59,81,132). O resultado da ITO pode variar 

desde proteção contra pequenas exposições acidentais à capacidade de tolerar doses completas 

do alérgeno. A imunoterapia já é um tratamento recomendado pela EAACI (evidência A). 

A ITO é um tratamento promissor, porém não é um procedimento isento de riscos. Ela 

possui etapas que devem ser realizadas em ambiente hospitalar, sob orientação médica e suporte 

para reverter reações alérgicas que possam ocorrer. Avaliar a evolução clínica dos pacientes 

durante a ITO e fatores prévios que possam prever o sucesso do procedimento é de suma 

importância.  
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A ITO já vem sendo realizada de forma assistencial, porém há uma grande variedade de 

protocolos. O protocolo aqui proposto tem suas particularidades e é adaptado às características 

da realidade brasileira, com pré-medicação com Anti-H1 e dose individualizada, na tentativa 

de diminuir o risco de reação. Ele visa um grupo específico de pacientes, os com histórico de 

anafilaxia e com altos níveis de caseína. Em muitos protocolos esse perfil de pacientes, muitas 

vezes, não é contemplado ou participam em número menor. Esse grupo é justamente aquele 

com maior risco de reações graves e fatais, onde a tolerância espontânea é mais difícil de ser 

alcançada e o benefício de sair do estado de alerta constante é um divisor de águas na qualidade 

de vida. Vale lembrar que no Brasil a regulamentação dos rótulos dos alimentos ainda está 

sendo implementada e não há um registro nacional de dispositivo de adrenalina auto injetável 

o que dificulta ainda mais o tratamento dos pacientes que necessitam de dieta de exclusão e 

tratamento de reações anafiláticas. 

Além de todas as considerações anteriores, a intenção de estudar pacientes com alergia 

mediada por IgE persistente e grave ao LV, levou em conta a necessidade de avaliação da 

resposta ao protocolo de ITO que vem sendo aplicado na Unidade de Alergia e Imunologia do 

Instituto Central do HCFMUSP desde 2004. Assim, o estudo pretende agregar conhecimento 

científico a essa temática, uma vez que existem poucos estudos sobre os protocolos utilizados 

nesse perfil de pacientes no mundo (17,75,92) e, no caso em questão, esta é a primeira avaliação 

a ser realizada do protocolo aplicado nessa unidade. Dessa forma, espera-se contribuir com a 

prática clínica, no sentido de reforçar a aplicação segura do referido protocolo, conhecendo seu 

sucesso e suas limitações, de forma a permitir seu possível aprimoramento. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o sucesso e a segurança de um protocolo original de ITO em pacientes com 

ALV mediada por IgE persistente e grave. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a) Descrever a amostra quanto as características sociodemográficas e antecedentes 

relacionados à alergia ao leite (gravidade); 

b) Avaliar a resposta clínica da ITO e acompanhar os casos ao longo de um ano após o 

término da fase de indução; 

c) Avaliar a evolução da resposta imunológica nos testes cutâneos e nas dosagens de IgE 

e IgG4 específicas pré e pós-tratamento; 

d) Verificar a segurança da ITO quanto a ocorrência e dinâmica de reações, anafilaxias, 

uso de adrenalina e influência de fatores e cofatores; 

e) Identificar a ocorrência de sintomas TGI e EoE ao longo da ITO. 
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4 MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado no ambulatório de alergia alimentar da Unidade de 

Alergia e Imunologia do Instituto Central do HCFMUSP, que atende e acompanha pacientes 

com AA e/ou dermatite atópica. Esse ambulatório é considerado um serviço de referência para 

o tratamento de AA no estado de São Paulo, embora receba pacientes de outras localidades do 

Brasil. Funciona também como ambulatório de ensino para residentes de alergia e imunologia 

e de clínica médica, além de estudantes de medicina. O atendimento é realizado em um turno 

por semana, com uma demanda mensal total de cerca de 80 pacientes.  

 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Realizou-se um estudo com delineamento longitudinal, incluindo uma parte 

retrospectiva e outra prospectiva, conforme a Figura 1.  

 

Figura 1 – Delineamento do estudo 

 INÍCIO DO ESTUDO  

Direção retrospectiva 
 

  Direção prospectiva 
 

Dados sobre:  Dados sobre: 

História e antecedentes  
      Fase de indução e fase de 

      manutenção da ITO 

 

4.3 AMOSTRA DO ESTUDO  

 

A amostra foi composta por pacientes matriculados no ambulatório de alergia alimentar 

da Unidade de Alergia e Imunologia do Instituto Central do HCFMUSP, que preencheram os 

critérios adotados para inclusão e exclusão no estudo. Foi selecionada uma amostra de 27 

pacientes, seguindo-se a ordem temporal de procura do serviço, a partir de janeiro 2015 até 

janeiro de 2018, para início da fase de indução da ITO (número [n]=19), continuação do 

seguimento na fase de indução da ITO (n=2) ou acompanhamento pós um ano da manutenção 
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da ITO (n=6). Os pacientes, portanto, foram incluídos na amostra em momentos distintos, 

predominando a inclusão de pacientes no início da ITO.  

 

4.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram considerados a presença da totalidade todos os seguintes critérios: 

a) pacientes acima de três anos; 

b) diagnóstico de ALV mediada por IgE, persistente, com sintomas imediatos 

compatíveis e reprodutíveis há menos de um ano ou TPO positivo recente (intervalo 

de um ano);  

c) alergia grave ao LV: conforme relato ou registro em prontuário de antecedentes de 

anafilaxia; 

d) IgE específica para leite, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina ou caseína 

positivas (>0,1 kUA/l) pelo método do ImmunoCAP; 

e) TCLI positivo com diâmetro maior ou igual a três milímetros (mm) do controle 

negativo para LV in natura;  

f) possuir dispositivo de adrenalina auto injetável. 

 

4.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Foram considerados a presença dos seguintes critérios: 

a) paciente com diagnóstico de ALV com algum grau de tolerância; 

b) paciente com ALV não mediada por IgE; 

c) paciente com EoE prévia à ITO; 

d) pacientes com asma não controlada; 

e) pacientes com doenças cardiovasculares ou outras doenças e terapêuticas que 

contraindicavam o uso de adrenalina; 

f) pacientes com doenças sistêmicas graves como doenças autoimunes e neoplasias 

malignas;  

g) pacientes e/ou responsáveis com dificuldade na compreensão do propósito do 

tratamento, em seguir as instruções do tratamento e reconhecer e tratar reações 

adversas (não familiarizados com o plano de ação). 

 

4.4 VARIÁVEIS ESTUDADAS  
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Foram estudadas variáveis referentes às características da amostra, da ALV e da ITO. 

Em relação à ITO, foram selecionadas variáveis referentes às características gerais da ITO; à 

resposta clínica e imunológica; à segurança; e à ocorrência de EoE e sintomas TGI durante a 

ITO. 

 

4.4.1 VARIÁVEIS REFERENTES ÀS CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA  

 

a) características sociodemográficas: 

− sexo (masculino, feminino); 

− renda familiar (<2 salários-mínimos, 2-5 salários-mínimos, >6 salários-mínimos). 

b) antecedentes da gravidez, parto e nascimento: 

− idade gestacional (<37 semanas, 37-41 semanas, >42 semanas); 

− Tipo de parto (normal, cesáreo); 

− Peso ao nascer (<2500 g, >2500 g). 

c) história de aleitamento materno: 

− amamentação imediata após parto (sim, não); 

− contato com LV na maternidade (sim, não); 

− tempo em aleitamento materno exclusivo (2-4 meses, 5- 6 meses, 7-8 meses); 

− até que idade foi amamentado (2-6 meses, 7-11 meses, 12-23 meses, > 24 meses). 

d) antecedentes pessoais (além da ALV) e familiares de atopia:  

− quantidade de atopias (nenhuma, 1 atopia, 2 ou mais);  

− tipo de atopia. 

 

 

4.4.2 VARIÁVEIS REFERENTES ÀS CARACTERÍSTICAS DA ALERGIA AO 

LEITE DE VACA  

 

a) primeira reação ao LV: 

− idade do primeiro contato com LV (<1 mês, 1-3 meses, 4-6 meses, 7-10 meses); 

− idade da primeira reação ao LV (<1 mês, 1-3 meses, 4-6 meses, 7-11meses); 

− reação no primeiro contato com LV (sim, não); 

− tempo entre o contato e a reação (<30minutos, 30-60 minutos, tardia); 
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− tipo de reação (anafilaxia, vômitos, exacerbação de dermatite atópica, sangramento 

nas fezes); 

− tratamento da primeira reação (nenhum, 1 droga-tipo, 2 drogas-tipos combinados, 3 

drogas-tipos combinados). 

b) idade no diagnóstico da ALV (1 mês, 1-3 meses, 4-6 meses, 7-11 meses, 12-24 meses). 

c) métodos diagnósticos (história clínica, sensibilização IgE positiva, TPO, outros 

métodos não apropriados). 

d) realização de TPO ao longo do seguimento (sim-quantas vezes, não). 

e) tratamento da ALV antes da ITO: 

− substituições iniciais ao LV (sim-tipo, não); 

− tolerância à primeira substituição ao LV (sim, não); 

− leitura de rótulo (sim, não); 

− plano de ação (sim, não); 

− exclusão de LV da dieta materna (sim, não, não amamentava no momento); 

− usou cálcio durante o seguimento (sim, não); 

− bebidas em uso como substituta do leite de vaca (sim-tipo, não). 

f) gravidade das reações alérgicas ao leite antes da ITO: 

− observações hospitalares (sim-número de vezes, não); 

− uso de adrenalina (sim-número de vezes, não); 

− reação por inalação de leite (sim-tipo, não); 

− tipo de reação por contato cutâneo (urticária de contato, urticária generalizada, 

anafilaxia); 

− tempo da última reação antes da ITO (1-3 meses, 4-6 meses, 7-12 meses); 

− tipo da última reação antes da ITO (angioedema, urticária, sibilância, tosse, 

anafilaxia); 

− tratamento da última reação antes da ITO (1 droga-tipo, 2 drogas-tipos combinados, 

3 drogas-tipos combinados). 

 

4.4.3 VARIÁVEIS REFERENTES À IMUNOTERAPIA ORAL 

 

4.4.3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA IMUNOTERAPIA ORAL 

 

a) idade no início da ITO (3-4 anos, 5-9 anos, >10 anos);  
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b) duração da fase de indução da ITO (2-3 meses, 4-5 meses, 6-8 meses, 9-11 meses e > 

12 meses);  

c) diluição do LV para a sessão inicial da fase de indução da ITO (1/100.000.000, 

1/10.000.000, 1/1.000.000, 1/100.000, 1/10.000). 

 

4.4.3.2 RESPOSTA CLÍNICA E IMUNOLÓGICA AO PROTOCOLO DA 

IMUNOTERAPIA ORAL 

 

a) resposta clínica: 

− taxa de sucesso; 

− volume de LV no último dia da fase de indução chamado de dia do desencadeamento 

(dia D): dessensibilização total (150 ml), dessensibilização parcial (50 150 –׀ ml), 

interrupção (volume na ocasião); 

− causas da dessensibilização parcial ou da interrupção da ITO; 

− volume de LV ao final de um ano de seguimento: ingestão livre e regular de <150 ml 

(causas), >150 ml; 

− suspensão anti-H1 após o protocolo da ITO: sim-quando, não-causas. 

b) resposta imunológica: 

− TCLI: tamanho e titulação na fase pré-ITO e após três meses, seis meses e um ano 

do término da fase de indução da ITO; 

− IgE específica para leite, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína na fase 

pré-ITO, dia D, após seis meses e um ano do término da fase de indução da ITO; 

− IgG4 específicas para alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína na fase pré-

ITO, dia D, após seis meses e um ano do término da fase de indução da ITO. 

 

4.4.3.3 SEGURANÇA DO PROTOCOLO DA IMUNOTERAPIA ORAL 

a) ocorrência de reação: 

− quantidade de casos com reação nas fases de indução e de manutenção da ITO (valor 

absoluto; nenhuma, 1 reação, 2-4 reações, 5-9 reações, > 10 reações); 

− quantidade de episódios de reação: (a) nas fases de indução e de manutenção (valor 

absoluto; nenhuma, 1 reação, 2-4 reações, 5-9 reações, > 10 reações); (b) na fase de 

manutenção (dinâmica ao longo do tempo: D-6 meses, 7-12 meses); 

− local de ocorrência da reação na fase de indução (hospital, casa); 
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− volume de LV relacionado com a reação na fase de indução (LV diluído, de 0,1 ml 

a 150 ml); 

− tipo de reação nas fases de indução e de manutenção (pele-tipo, TGI-tipo, trato 

respiratório superior, trato respiratório inferior, anafilaxia); 

− fatores e cofatores relacionados às reações na fase de indução e de manutenção 

(sim-quais, não), (b) na fase de manutenção (dinâmica ao longo do tempo: dia D-6 

meses, 7-12 meses); 

− uso de medicações na fase de indução: início para asma e rinite, aumento de dose 

de anti-H1. 

b) ocorrência de anafilaxia: 

− gravidade da anafilaxia nas fases de indução e de manutenção da ITO (leve, 

moderada, grave). A gravidade da anafilaxia foi categorizada segundo a classificação 

da EAACI (133): 

a) anafilaxia leve: presença de sintomas de pele e tecido subcutâneo (urticária, rash, 

prurido e angioedema), bem como o envolvimento gastrointestinal (prurido oral, 

náusea, dor abdominal leve) ou comprometimento respiratório (congestão nasal, 

prurido, rinorreia e/ou aperto na garganta) ou sinais cardiovasculares (taquicardia) 

ou sintomas neurológicos (mudança no nível de atividade mais ansiedade); 

b) anafilaxia moderada: presença de qualquer um dos sintomas prévios, assim como 

dor abdominal tipo cólica, diarreia ou vômitos recorrentes, dificuldade em engolir, 

rouquidão, dispneia, estridor, tosse ladrante, sibilância moderada ou tontura; 

c) anafilaxia grave: presença de qualquer um dos sintomas anteriores, assim como 

perda do controle intestinal, cianose, hipóxia (saturação<92%), parada respiratória, 

hipotensão, disritmia, bradicardia grave e / ou parada cardíaca, confusão ou perda de 

consciência. 

− quantidade de casos de anafilaxia nas fases de indução e de manutenção (valor 

absoluto; nenhuma, 1 reação, 2-4 reações, 5-9 reações, > 10 reações); 

− quantidade de episódios de anafilaxias: (a) nas fases de indução e de manutenção 

(valor absoluto; nenhuma, 1 reação, 2-4 reações, 5-9 reações, > 10 reações); (b) na 

fase de manutenção (dinâmica ao longo do tempo: dia D-6 meses, 7-12 meses); 

− local de ocorrência de anafilaxia na fase de indução (hospital, casa); 

− volume de LV relacionado à anafilaxia na fase de indução (LV diluído, de 0,1 ml a 

150 ml); 
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− uso de adrenalina nas fases de indução e de manutenção (sim-quantidade 

utilizada/número de vezes, não); 

− local de aplicação da adrenalina na fase de indução (hospital, casa); 

− uso de adrenalina auto injetável nas fases de indução e de manutenção; 

− fatores e cofatores relacionados aos episódios de anafilaxia: (a) nas fases de indução 

e de manutenção (sim-tipo, não); (b) na fase de manutenção (dinâmica ao longo do 

tempo: dia D-6 meses, 7-12 meses). 

 

4.4.3.4 OCORRÊNCIA DE ESOFAGITE EOSINOFÍLICA E DE SINTOMAS 

GASTROINTESTINAIS NA IMUNOTERAPIA ORAL 

 

a) casos com EoE: 

− características demográficas: sexo, idade; 

− características clínicas: fase de surgimento da EoE (indução, manutenção), duração 

da ITO, volume de LV (no diagnóstico, dia D e após um ano do fim da indução), 

sintomas clínicos, doenças atópicas associadas, realização e descrição da EDA prévia 

e do diagnóstico (alterações macroscópicas, microscópicas, número de eosinófilos); 

− aspectos imunológicos: tamanho da urtica do TCLI LP pré-ITO (mm), IgE específica 

para leite e frações (pré-ITO e um ano após término da indução), IgG4 específica 

para frações (pré-ITO e um ano após término da indução); 

− ocorrência de reação e de anafilaxias (nº de episódios nas fases de indução e de 

manutenção e no total); 

− acompanhamento durante um ano: história, evolução, conduta. 

b) casos com sintomas do TGI: 

− ocorrência de sintomas do TGI (sim, não);  

− sintomas do TGI (dor abdominal, náuseas, vômitos, epigastralgia, diarreia, disfagia, 

salivação, gosto amargo na boca, eructação); 

−  persistência de sintomas com tratamento (melhora, variável);  

−  duração da ITO (meses); 

− volume de LV no dia D e após um ano da fase de indução (ml); 

− quantidade de episódios de reações e de anafilaxia; 

− TCLI LP pré-ITO (mm); 

− IgE específica para leite e frações pré-ITO e após um ano do término da indução;  
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− IgG4 específica para frações pré-ITO e após um ano do término da indução.  

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

Por ocasião da seleção do paciente para participação no estudo, foi aplicado um 

questionário para coleta de dados sobre características demográficas, história clínica prévia 

relacionada à ALV e antecedentes pessoais e familiares (Apêndice A).  

Durante a realização da fase de indução da ITO (Anexo A), o paciente tinha retornos 

semanais ao HCFMUSP, onde ocorria sua avaliação e aumento das doses. Todos os dados 

clínicos e alterações de exame físico, bem como tratamento, eram registrados em ficha própria 

do serviço (Anexo B). As fichas de cada paciente foram catalogadas e constituíram uma parte 

da fonte de dados do estudo sobre a fase de indução da ITO. Toda semana, após o aumento da 

dose realizada no hospital, o paciente recebia um diário com as doses a serem utilizadas na 

semana, sendo orientado a preencher as reações e o tratamento instituído para entregar as 

anotações na semana seguinte. Constituindo, assim, outra fonte sobre fase de indução.  

Depois do da fase de indução da ITO, cada paciente retornava ao serviço após um mês, 

três, seis, nove meses e um ano da data do fim da indução (dia D), quando havia a coleta de 

dados nessas ocasiões (Anexo C), com a digitação no prontuário eletrônico do serviço, sendo a 

fonte de dados sobre a fase de manutenção. O contato telefônico com algum membro da equipe 

também era possível em qualquer etapa da ITO. 

 

4.6 TESTE CUTÂNEO DE LEITURA IMEDIATA  

 

Os pacientes, antes do início da ITO, foram submetidos à realização de TCLI com LP e 

titulado. O TCLI foi realizado com LV fresco UHT integral não diluído, e nas seguintes 

titulações de LV diluído em água filtrada: 1/10, 1/100, 1/1.000, 1/10.000, 1/ 100.000 (Figura 

2). Se na concentração de 1/100.000, o teste ainda fosse positivo, diluições seguintes, em escala 

decimal, eram realizadas até o teste se tornar negativo. O objetivo do TCLI inicial foi 

estabelecer o end point do próprio paciente e a dose utilizada no início do tratamento. A ITO 

foi iniciada com a administração de 0,1 ml da concentração 1.000 vezes mais diluída do que a 

última concentração positiva no TCLI (end point). 

O TCLI foi realizado na superfície anterior do antebraço, com aplicação de uma gota de 

LP e suas diluições, além de controle positivo (histamina) e controle negativo (solução salina). 

Utilizou-se agulha, fazendo pequena pressão através da gota na epiderme. A leitura do TCLI 
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foi realizada após 15 minutos, medindo-se os diâmetros das urticas. Para a interpretação dos 

resultados foi calculada a média aritmética entre o maior diâmetro e seu respectivo diâmetro 

ortogonal, sendo considerada positiva a urtica igual ou maior que 3 mm, subtraindo-se o 

tamanho da urtica do controle negativo.  

As urticas do TCLI foram demarcadas com uma caneta e transferidas para registros com 

fita adesiva clara e anexadas as folhas catalogadas de cada paciente. A realização do TCLI, 

além de ter sido realizada no dia do início da ITO, para estabelecer a dose inicial, foi repetida 

com três, seis meses e um ano após o término da fase de indução em cada paciente, quando 

possível (alguns pacientes ainda estavam em uso de anti-H1, o que contraindicava a realização 

do TCLI). A técnica utilizada foi a mesma em todas as etapas. 

 

Figura 2 – TCLI com as diluições do LV 

Teste de puntura titulado Diluição 

Histamina 10mg/ml 

Controle negativo - 

Leite puro  - 

Leite diluído 1/10 Solução de 1 ml leite puro + 9 ml de água 

Leite diluído 1/100 Solução de 1 ml da diluição de leite 1/10 + 9 ml de água 

Leite diluído 1/1.000 Solução de 1 ml da diluição de leite 1/100 + 9 ml de água 

Leite diluído 1/10.000 Solução de 1 ml da diluição de leite 1/1.000 + 9 ml de água 

Leite diluído 1/100.000 Solução de 1 ml da diluição de leite 1/10.000 + 9 ml de água 

 

4.7 DETERMINAÇÃO LABORATORIAL DE IGE E IGG4 ESPECÍFICAS  

 

As amostras de sangue foram coletadas por acesso venoso periférico no dia de início e 

último dia da fase de indução da ITO (dia D), e após seis meses e um ano do término da fase 

de indução. O soro foi utilizado para determinar as concentrações quantitativas em kUA/l de 

IgE específica para o leite, alfa-lactalbumina, beta-lactoglobulina e caseína; e em mg/l de IgG4 

específica para alfa-lactalbumina, beta-lactoglobulina e caseína, por meio da técnica de 

ImmunoCAP (ThermoScientific, Brasil). Os testes foram realizados no Laboratório de 

Investigação Médica – 60 (LIM-60) do HCFMUSP. 

Os valores de IgE específica para leite e frações foram considerados positivos se > 0,1 

kUA/l e os níveis foram calibrados e dosados até o valor de 100 kUA/l. Os valores acima desse 

valor são descritos como 100 kUA/l. A IgG4 específica para frações não possui valor de 

referência, sendo considerado positivo acima de 0,1 mg/l e descritos até 30 mg/l. 
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A determinação laboratorial de IgE específica para o leite e frações e de IgG4 específica 

para as frações foi realizada em 19 pacientes, em todos os tempos pré-estabelecidos. Nos 

demais, não foi possível a coleta das amostras de sangue nos tempos propostos (já estavam na 

fase de indução da ITO ou já tinham completado mais de um ano na fase de manutenção da 

ITO).  

 

4.8 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA  

 

A EDA foi preconizada a ser realizada, previamente à ITO, para todos os casos a partir 

do sexto paciente incluído no estudo. Portanto, cinco pacientes não realizaram EDA, por ainda 

não ser rotina na época que iniciaram o tratamento. Mas, esses pacientes não evoluíram com 

EoE durante o seguimento. 

A realização da EDA antes do início da ITO teve a finalidade de afastar EoE, sendo 

também realizada sempre que o paciente apresentava queixas compatíveis com EoE durante a 

ITO ou número aumentado de reações ou anafilaxias. A maioria dos pacientes realizou o exame 

no próprio HCFMUSP. Para a sua realização, o paciente necessitava puncionar acesso venoso 

e era monitorizado com oxímetro de pulso, cardioscópio e capnógrafo e, após, era submetido à 

sedação endovenosa de acordo com a sua idade e/ou condição clínica, por médico 

anestesiologista. Oxigênio suplementar foi utilizado em todos os pacientes durante a realização 

do exame; o tipo e dosagem das medicações foram individualizadas para cada paciente. O 

exame foi realizado com o paciente em decúbito lateral esquerdo, com vídeo endoscópio de 9,8 

mm (EG 580 WR, Fujinon).  

Foram analisadas e descritas as características macroscópicas endoscópicas gerais e, 

também, as alterações comuns na EoE, se houvesse, tais como: estrias, sulcos longitudinais, 

sufusões de fibrina, traqueízação, friabilidade da mucosa, subestenoses e/ou lacerações. 

Também foram realizadas biópsias com pesquisa de número de eosinófilos.  

Em média, foram coletadas seis biópsias de esôfago proximal, médio e distal, podendo 

exceder em número, a depender de critério médico, sendo os fragmentos de mucosa colocados 

em frascos separados com formol a 10% (dois fragmentos de cada porção do esôfago). Os 

frascos foram corretamente identificados e enviados para exame anatomopatológico 

subsequente.  

Foram avaliadas a existência de alterações histológicas associadas à EoE, tais como: 

microabscessos eosinofílicos, grânulos eosinofílicos extracelulares, hiperplasia celular basal, 

dilatação de espaços intercelulares e fibrose de lâmina própria. Para exclusão diagnóstica de 
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outras patologias digestivas, foram realizadas biópsia de antro gástrico e primeira porção de 

duodeno em primeira EDA.  

Se a EDA prévia a realização da ITO fosse compatível com alterações típicas de EoE 

(alterações macroscópicas e/ou histológicas), mesmo sem quadro clínico compatível, a ITO não 

era iniciada. Se a EDA fosse realizada após o início da ITO, devido sintomas clínicos sugestivos 

de EoE ou reações e anafilaxias frequentes, e estivesse com alterações macroscópicas e/ou 

histológicas compatíveis, a ITO era interrompida e era combinado com a família as opções a 

partir de então: suspensão total da ITO, com retorno da dieta de exclusão e tratamento da EoE 

ou tratamento da EoE com manutenção do volume de LV do momento do diagnóstico e 

avaliação da possibilidade de continuar realizar a ITO após controle medicamentoso da doença. 

Nesse caso, eram expostos os riscos inerentes e a chance de não alcançar o volume de 150 ml 

ao final da indução ou, até manter a ingesta de LV.  

O tratamento medicamentoso preconizado para a EoE foi o uso de corticoide oral 

deglutido (budesonida) na dose adequada para idade e IBP por dois meses. A realização de nova 

EDA era avaliada caso a caso.  

 

4.9 PROTOCOLO DA IMUNOTERAPIA ORAL 

 

O protocolo (Anexo A) foi dividido em duas fases: indução e manutenção. A fase de 

indução foi composta por um dia de aumento rápido de doses, conduzido sob supervisão médica 

direta, seguido de um período de sedimentação dessa dose, que era repetida diariamente no 

domicílio, com um intervalo de tempo pré-estabelecido (Anexo A), até a próxima visita médica 

(intervalo de uma semana), quando era realizado um novo aumento da dose. A dose 

administrada em casa era a última dose tolerada em ambiente hospitalar. No hospital, quando o 

paciente atingia a dose do objetivo do dia, ela era repetida para se certificar a boa aceitação. 

Todos os pacientes podiam contactar a equipe médica, por telefone, em caso de reação adversa 

ou dúvidas durante todo o tratamento. 

O LV utilizado foi o UHT integral zero lactose. Foi optado por ser zero lactose para 

evitar sintomas no TGI relacionados a lactose e, com isso, ser um fator de confusão de reação 

pois os sintomas digestivos são queixas frequentes durante a ITO. Ele podia ser misturado com 

achocolatado sem leite na composição para melhorar o paladar, principalmente nas etapas com 

maior volume. Durante a fase de indução, não foi permitido a ingestão de alimentos que 

possuíam LV ou traços na sua composição, somente o volume liberado pela equipe médica e 

nos horários estabelecidos. No final de cada dia de aumento de dose, entregava-se ao paciente 
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um diário com o horário das doses a serem administradas e com espaço para o registro de 

qualquer sintoma apresentado em casa e tratamento porventura utilizado. O procedimento de 

aumento de concentração sempre era realizado em ambiente hospitalar sob supervisão da equipe 

médica, semanalmente.  

Cada paciente tinha seu plano de ação com as medicações e as doses a serem realizadas 

em caso de reações adversas no domicílio. Foi obrigatório ter adrenalina auto injetável, pelo 

risco de anafilaxia. Os familiares e pacientes foram orientados quanto a possíveis fatores e 

cofatores que facilitassem uma reação como jejum, exercício físico, infecção, estresse, ciclo 

menstrual, não tomada do anti-H1 e ingestão de outros alimentos que não fosse o LV liberado 

no hospital. Deviam evitar jejum em um intervalo maior que três horas da administração do LV 

e exercício físico subsequente a dose do LV, com intervalo de segurança de três a quatro horas 

entre o exercício e a dose. Se o paciente estivesse com infecção de qualquer sítio, febre, asma 

e/ou rinite descompensadas ou apresentasse, durante a semana, reações adversas consideráveis, 

o aumento da dose era adiado e era mantida a dose atual. E se ocorresse qualquer uma dessas 

complicações, a dose poderia ser reduzida momentaneamente (evidência D) (17). 

Durante a ITO, o paciente recebia, por via oral, as diluições do LV que eram oferecidas 

em intervalos de tempo pré-estabelecidos e a concentração do LV na solução era aumentada 

conforme os dias de tratamento, segundo o protocolo (Anexo A). As doses eram ajustadas 

individualmente mediante a ocorrência de reações alérgicas, como redução do volume e/ou 

concentração. Os parâmetros clínicos (sintomas objetivos e subjetivos, pressão arterial, 

saturação de oxigênio, ausculta cardíaca e respiratória, frequência cardíaca e respiratória, pico 

de fluxo expiratório, rinoscopia e exame físico de pele e orofaringe) eram avaliados antes de 

iniciar o aumento da dose e após 20 minutos de cada dose do dia. 

As reações eram tratadas imediatamente com medicações adequadas a cada sintoma. Se 

as reações fossem leves, com comprometimento apenas cutâneo (urticária e prurido), eram 

tratadas com anti-H1. As reações cutâneas mais graves com angioedema ou sintomas nasais, 

além do anti-H1, era utilizado corticoide via oral. Reações com acometimento trato respiratório 

inferior recebiam tratamento com oxigenioterapia inalatória, anti-H1, beta-2 agonista inalatório 

e corticosteroide por via oral. As anafilaxias recebiam tratamento com adrenalina solução 

1:1.000 intramuscular na dose de 0,01mg/kg, além de anti-H1, beta-2 agonista inalatório, 

corticosteroide por via oral e, se necessário, expansão volêmica. Se a reação ocorresse no 

hospital, a progressão da dose era suspensa e após a melhora clínica e dos parâmetros no exame 

físico, a última dose tolerada pelo paciente era repetida e mantida para casa. No entanto, se a 

reação fosse leve, era tentado progressão da dose. Pacientes com sintomas subjetivos eram 
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mantidos em vigilância e tentava-se progredir a dose após resolução. Se a reação fosse em casa, 

o paciente e seus familiares eram orientados a seguir as orientações do plano de ação e entrar 

em contato com a equipe. Caso fosse necessário, a equipe orientava o tratamento e esquema de 

dose a ser seguido (manter a dose; pular o horário subsequente...) 

Cada reação no hospital era registrada e o tratamento utilizado. O paciente era orientado 

a relatar as reações ocorridas em casa em um diário entregue após cada dia de aumento da dose. 

Após o término do aumento da dose no hospital, os pacientes permaneciam sob supervisão por 

duas horas após a ingestão da última dose. Se houvesse reação, ele também permanecia esse 

tempo sob cuidados para então ser liberado. 

As doses foram aumentadas progressivamente até atingir 150 ml de LP (total 

aproximado de 5,4 g de proteína) quando então a dose de manutenção era alcançada. A dose 

alvo difere entre os protocolos, por exemplo, a quantidade de proteína nos estudos de Meglio e 

Salmivesi foi de 6,4 g (73,81) e no estudo de Skripak de 8,24 g (57).  

No último dia da fase de indução, chamado de dia D, era administrado os 150 ml do LV 

e após duas horas o paciente estava liberado para comer outros alimentos à base de LV. Esse 

primeiro contato com alimentos que contêm LV na composição era realizado em ambiente 

hospitalar, sob supervisão médica. Este procedimento consistia numa provocação aberta com 

grande quantidade e variedade de alimentos com LV na composição, a fim de avaliar a 

tolerância para doses superiores aos 150 ml de LV. Após cumprir esta etapa, o paciente poderia 

interromper a dieta de restrição mantida até este momento, e comer livremente alimentos com 

LV, tendo o cuidado de ingerir, no mínimo 150 ml de LV diariamente. 

Todos os pacientes receberam anti-H1 via oral (fexofenadina), diariamente, uma hora 

antes de ingerir a primeira dose do LV durante toda a fase de indução, tanto no hospital quanto 

em casa. Após um mês da conclusão da indução, o paciente retornava ao HCFMUSP para a 

realização de um TPO com 150 ml de LV sem o uso do anti-H1. Ele era orientado a não fazer 

a dose de anti-H1 no dia do TPO e oferecido os 150 ml de LV de uma só vez. Os parâmetros 

clínicos eram avaliados antes e após 20 minutos da dose de 150 ml de LV e o paciente liberado 

após duas horas caso não ocorresse reação. Se o TPO fosse negativo, ele poderia suspender o 

uso do anti-H1 e só utilizar quando necessário. Se o TPO fosse positivo, a medicação era 

mantida e uma nova provocação sem anti-H1era agendada a depender da evolução do paciente. 

Se o paciente ainda reagisse, era tentado novo TPO com metade da dose até a suspensão.  

Durante a fase de manutenção, os retornos do paciente eram realizados após um mês 

(tentativa de retirada do anti-H1), três meses, seis meses, nove meses e um ano do término da 

indução. Em cada retorno era avaliado a ocorrência de reações adversas e possíveis fatores e 
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cofatores, uso de medicações de resgate e qualquer outra dúvida do paciente era tirada, por 

exemplo, como conduzir melhor a ingestão de alimentos com LV, evitando excessos e conhecer 

o limiar pessoal. Cada retorno era reforçado o plano de ação e o paciente era orientado a portar, 

ainda, a adrenalina auto injetável. Conforme ocorreu na indução, durante a fase de manutenção 

o paciente e seus familiares poderiam entrar em contato com qualquer membro da equipe, se 

achasse necessário. O paciente e familiares foram orientados a anotar as características das 

reações (número e tipo de reações; identificação de fatores e cofatores; alimento envolvido) e 

medicações utilizadas, bem como necessidade de ida ao hospital. 

 O paciente era considerado com dessensibilização total se atingisse a dose de 150 ml 

de LV ao final da fase de indução e dessensibilização parcial se atingisse uma dose <150 ml e 

>50 ml. 

 

4.10 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Todos os dados coletados foram digitados em planilha do Microsoft Excel, constituindo 

o banco de dados do estudo, posteriormente analisado no programa SPSS versão 21. Os 

resultados foram apresentados sob a forma de texto, tabelas e figuras. Parte dos resultados foi 

apresentada unicamente sob a forma de texto.  

As variáveis categóricas foram descritas por meio de frequências absolutas e relativas. 

Para as variáveis contínuas, foram obtidas medidas estatísticas de tendência central (média e 

mediana) e de dispersão (desvio padrão, valores mínimo e máximo). Para a ocorrência de 

reações na fase de indução e de manutenção foi também obtida a mediana. 

Para avaliação da resposta ao protocolo foram calculadas as seguintes taxas: 

a) taxa de sucesso da ITO (%) = [Nº de pacientes que atingiram o volume total de LV 

proposto (150 ml) no dia D x 100] / Nº de pacientes submetidos à ITO; 

b) taxa de reação (%) = (Nº de pacientes que apresentaram reação x 100) / Nº total de 

pacientes; 

c) taxa de anafilaxia (%) = (Nº de pacientes que apresentaram anafilaxia x 100) / Nº 

total de pacientes; 

d) taxa de uso de adrenalina (%) = (Nº de vezes de uso de adrenalina x 100) / Nº de 

episódios de anafilaxia. 

Quanto ao TCLI para LP, calculou-se a redução percentual do tamanho da urtica entre 

o período pré-ITO e o valor observado ao longo do acompanhamento dos pacientes, por meio 

do seguinte cálculo: declínio do tamanho médio da urtica para LP entre a fase pré-ITO e após 
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três meses, seis meses e um ano do término da indução (%) = 100,0 – [(urtica com 3 meses ou 

6 meses ou 1ano x 100) / urtica pré-ITO]. 

Ainda em relação à da evolução temporal do TCLI para LP, realizou-se a comparação 

do tamanho médio da urtica do mesmo paciente em diferentes momentos (na fase pré-ITO e 

após três meses, seis meses e um ano do término da indução), por meio do teste T para amostras 

pareadas, considerando-se como estatisticamente significante o valor de p<0,05. O teste T para 

amostras pareadas também foi aplicado para comparar as médias das seguintes variáveis: 

a) IgE e IgG4 específicas na fase pré-ITO, dia D, após seis meses e um ano da fase de 

indução da ITO; 

b) episódios de reações e de anafilaxias na fase de indução da ITO ocorridas em casa e no 

hospital; 

c) episódios de reações e de anafilaxias nos primeiros e nos últimos seis meses da fase de 

manutenção da ITO; 

d) fatores e cofatores para reações e para anafilaxias na fase de indução e nos primeiros e 

nos últimos seis meses da fase de manutenção da ITO. 

Foi utilizado o teste exato de Fisher para verificar a associação entre asma e EoE com o 

sucesso (alcance de 150 ml de LV no dia D) e com a frequência de reações e de anafilaxias nas 

fases de indução e de manutenção do protocolo, considerando-se como estatisticamente 

significante o valor de p<0,05. 

A associação entre variáveis contínuas foi verificada por meio do coeficiente de 

correlação de Pearson (r). Para sua interpretação, utilizou-se a classificação sugerida por 

Callegari, 2009 (134):  r = 0 (correlação nula); 0 < r ≤ 0,3 (fraca); 0,3 < r ≤ 0,6 (moderada); 0,6 

< r ≤ 0,9 (forte); 0,9 < r < 1 (muito forte); r = 1 (perfeita). Todos os coeficientes de correlação 

com p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes.  

A correlação entre o volume de LV no dia D foi verificada com a frequência de reações 

e de anafilaxias na fase de indução, duração da fase de indução, idade no início da ITO e 

variáveis relacionadas à avaliação imunológica pré-ITO.  

Para a frequência de reações e de anafilaxias na fase de indução da ITO foram 

verificadas as suas correlações com a idade no início da ITO e variáveis relacionadas à avaliação 

imunológica pré-ITO. Essas mesmas correlações foram verificadas para a frequência de reações 

e de anafilaxias na fase de manutenção, acrescentando-se as variáveis idade no fim da ITO, 

tempo de duração da ITO, volume de LV no dia D e avaliação imunológica com um ano do 

término da fase de indução. 
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Na última parte da análise, variáveis relacionadas à resposta clínica e imunológica e à 

segurança da ITO foram comparadas entre os casos com e sem EoE. Nessa comparação, 

conforme a variável, foram utilizados: teste exato de Fisher, teste T de comparação de médias 

para amostras independentes e correlação ponto-bisserial (matematicamente equivalente à 

correlação de Pearson, sendo uma das variáveis dicotômica, no caso EoE, e a outra variável 

contínua). Em todos os testes, considerou-se o valor de p<0,05 como estatisticamente 

significante.  

Para cada caso com EoE foram descritas características demográficas, do diagnóstico, 

clínicas, da ITO, do tratamento e da evolução. Já os casos com sintomas do TGI foram divididos 

em dois grupos, de acordo com a presença ou não de EoE, para descrição de suas variáveis. 

 

4.11 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMUSP (CAAE 

65548316.6.0000.0068 / Número do Parecer: 2.289.359) – (Anexo D). Todos os pacientes ou 

responsáveis assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice B). 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

 

 A maioria dos pacientes era do sexo feminino (55,6%) e tinha renda familiar de até dois 

salários-mínimos (48,1%), conforme a Tabela 1. Com relação aos antecedentes de gravidez, 

parto e nascimento, todas as mães realizaram pré-natal e somente uma delas fez restrição 

alimentar durante a gravidez, com exclusão de crustáceos a partir de 28 semanas devido à 

urticária aguda. Nenhuma fez restrição de LV e derivados. A maioria dos pacientes nasceu de 

parto cesáreo (85,2%). Somente dois casos (7,4%) apresentaram baixo peso ao nascer (< 2.500 

g) e cinco (18,5%) foram prematuros (< 37 semanas de gestação).  

Todos os pacientes foram amamentados e, em apenas um (3,7%), a amamentação não 

ocorreu imediatamente após o parto. Na amostra, cinco pacientes (18,5%) tiveram contato com 

LV ainda na maternidade e um deles (3,7%) antes de um mês de vida (Tabela 1). 

 Em relação à duração do aleitamento materno exclusivo, o tempo médio foi de 5+1,4 

meses (média+DP), variando entre dois e oito meses. Quando se categorizou essa variável, 

observou-se que um pouco mais da metade dos casos foi amamentado exclusivamente por um 

período de dois a quatro meses (51,9%). A média de idade de amamentação total (exclusiva + 

alimentação complementar) foi de 19,6+16,1 meses, com um terço dos pacientes (33,3%) tendo 

sido amamentado por mais de 24 meses. Nenhuma mãe fez dieta preventiva após o parto.  

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas, antecedentes de gravidez, parto e nascimento e 

história de aleitamento materno  

Variáveis Nº % 

Características sociodemográficas   

Sexo   

Masculino 12 44,4 

Feminino 15 55,6 

Renda Familiar   

< 2 salários-mínimos 8 29,6 

2-5 salários-mínimos 6 22,2 

> 6 salários-mínimos 13 48,1 

Antecedentes da gravidez, parto e nascimento  

  Continua 
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  Conclusão 

Variáveis Nº % 

< 37 semanas 5 18,5 

37-41 semanas 21 77,8 

> 42 semanas 1 3,7 

Tipo de parto   

Normal 4 14,8 

Cesáreo 23 85,2 

Peso ao nascer   

< 2500 g 2 7,4 

> 2500 g 25 92,6 

História de aleitamento materno   

 Amamentação imediata após parto   

Sim 26 96,3 

Não 1 3,7 

 Contato com LV na maternidade   

Sim 5 18,5 

        Não 22 81,5 

 Tempo de aleitamento materno exclusivo   

2-4 meses 14 51,9 

5- 6 meses 10 37 

7-8 meses 3 11,1 

Média + DP (meses) 5 + 1,4 

Valor mínimo - Valor máximo (meses) 2 – 8 

Até que idade foi amamentado (meses)   

2-6 m 4 14,8 

7-11m 6 22,2 

12-23 meses 8 29,6 

> 24 meses 9 33,3 

Média + DP (meses) 19,6 + 16,1 

Valor mínimo - Valor máximo (meses) 2 – 72 

 

Todos os pacientes possuíam outras doenças alérgicas e 21 deles (77,8%) apresentavam 

mais de uma (Tabela 2). A rinite alérgica foi a mais encontrada, presente em 24 pacientes 

(88,9%). A asma foi observada em 17 pacientes (62,9%), dos quais nove estavam com 

medicação de uso contínuo para seu controle, antes do início da ITO. A ocorrência de outras 

AA foi encontrada em seis pacientes (22,2%): anafilaxia à soja (um caso); anafilaxia ao ovo 

(1); anafilaxia à crustáceos (1); dermatite atópica associada a AA ao ovo (1); angioedema a 

amendoim (1); e anafilaxia a amendoim e dermatite atópica associada a alergia ao ovo (1). 
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Desses pacientes, três já estavam tolerantes aos alimentos em questão: os dois casos de 

dermatite ao ovo e o caso com anafilaxia à soja (a tolerância à soja foi alcançada um ano antes 

do início da ITO).   

A presença de comorbidades não alérgicas foi encontrada em seis pacientes (22,2%): 

constipação (um caso); convulsão febril (1); deficiência G6PD (1); depressão (1); doença do 

refluxo gastroesofágico (DRGE) e gastrite (1); e gastrite (1).  

Em relação aos antecedentes envolvendo familiares de primeiro grau, cinco pacientes 

(18,5%) não apresentavam história de atopia familiar (Tabela 2). A principal doença alérgica 

relatada foi rinite alérgica, que estava presente na família de 22 pacientes (81,8%). Em três 

casos, foi relatado AA na família, sendo todas relacionadas a crustáceos. Não foi encontrado 

nenhum caso de ALV entre os familiares.  

 

Tabela 2 – Antecedentes pessoais e familiares de atopia  

Antecedentes de atopia, além da ALV Nº % 

Antecedentes pessoais   

Uma atopia 6 22,2 

Rinite (3) (11,1) 

Dermatite atópica (1) (3,7) 

Asma (2) (7,4) 

Duas atopias 14 51,9 

Rinite e asma (8) (29,6) 

Rinite e outra alergia alimentar (1) (3,7) 

Rinite e dermatite atópica (5) (18,5) 

Três a quatro atopias* 7 25,9 

Antecedentes familiares     

Presença de atopia   

Nenhuma 5 18,5 

Uma atopia 15 55,6 

Duas ou mais atopias 7 25,9 

Tipo de atopia (n=22)   

Rinite** 18 81,8 

AA à crustáceos 3 13,6 

Alergia a inseto 1 4,5 

Asma 6 27,3 

Conjuntivite alérgica 1 4,5 

* Asma e rinite associadas à outra alergia alimentar (3 casos); ou à reação adversa medicamento 

(1); ou à dermatite atópica (1); ou à dermatite atópica e outra alergia alimentar (1); ou à dermatite 

atópica, outra alergia alimentar e reação adversa medicamento (1). 

** Dos 18 casos, sete apresentavam outras atopias associadas: alergia alimentar (1 caso); alergia 

a medicamento (1); asma (4); asma e conjuntivite alérgica (1). 
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5.2 CARACTERÍSTICAS DA ALERGIA AO LEITE DE VACA 

 

Na amostra, a idade média do primeiro contato com LV foi de 3,3+2,7 meses, com idade 

mínima de um dia e idade máxima de dez meses. Somente três casos (11,1%) tiveram contato 

com mais de sete meses. A idade média da primeira reação ao LV foi de 4,7+3 meses, com 

idade mínima de 15 dias e idade máxima de 11 meses e a maioria dos pacientes tiveram reação 

entre um e seis meses de vida (Figura 3).  

 

Figura 3 – Idade do primeiro contato com LV e da primeira reação ao LV  

 

 

 

A primeira reação ocorreu no primeiro contato com o LV em 22 pacientes (81,5%). Os 

cinco casos que tiveram contato com LV na maternidade foram os únicos que não tiveram 

reação no primeiro contato (Tabela 3). Todos os pacientes tiveram reação no primeiro ano de 

vida. Em 23 pacientes (85,2%), a primeira reação ao LV foi anafilaxia (Tabela 3). Em dois 

pacientes, a primeira reação foi caracterizada por vômitos imediatos (7,4%); dois casos tiveram 

reações tardias como primeira manifestação de ALV, em um deles ocorreu piora da dermatite 
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atópica com LV (3,7%) e, no outro, sangramento nas fezes (3,7%). Porém esses quatro últimos 

pacientes evoluíram para anafilaxia ao LV em reações posteriores. Um dos pacientes com 

queixa de vômitos imediatos teve a primeira anafilaxia com sete meses e o outro paciente com 

oito meses; o paciente com sintomas de piora de lesões cutâneas teve a primeira anafilaxia com 

24 meses e o paciente que apresentava sangue nas fezes desenvolveu reação imediata aos 20 

meses de vida.  

O principal alimento responsável pela primeira reação foi o próprio LV, em fórmula 

infantil (85,2%). Em 11 pacientes (40,7%), não foi realizado nenhum tratamento na primeira 

reação. A adrenalina só foi utilizada em dois pacientes (7,4%) e o anti-H1 (40,7%) foi a 

medicação mais utilizada para tratamento da primeira reação. (Tabela 3) 

 

Tabela 3 – Características da primeira reação ao LV  

Características da primeira reação ao LV Nº % 

Reação no primeiro contato com LV   

Sim 22 81,5 

Não 5 18,5 

Tempo entre o contato e a reação    

< 30 minutos 24 88,9 

30-60 minutos 2 7,4 

Tardia 1 3,7 

Tipo de reação   

Anafilaxia 23 85,2 

Vômitos imediatos 2 7,4 

Exacerbação da dermatite atópica 1 3,7 

Sangue nas fezes 1 3,7 

Tratamento da primeira reação    

Nenhum 11 40,7 

Uma droga   

Antiemético 1 3,7 

Corticoide 2 7,4 

Anti-H1 1 3,7 

Duas drogas   

Anti-H1 e corticoide 5 18,5 

Anti-H1 e corticoide tópico 1 3,7 

Três drogas   

Anti-H1, corticoide e antiemético 1 3,7 

Anti-H1, corticoide e broncodilatador 1 3,7 

  continua 

   

   



59 

 

  conclusão 

Características da primeira reação ao LV Nº % 

Anti-H1, corticoide e adrenalina 2 7,4 

    Não sabe 2 7,4 

 

A média de idade no diagnóstico da ALV (Figura 4) foi de 7,9+5,0 meses. O diagnóstico 

mais precoce foi realizado com 15 dias de vida e o mais tardio com dois anos. Cerca de 44,0% 

dos pacientes tiveram o diagnóstico até os seis meses de vida. 

 

Figura 4 – Idade no diagnóstico da ALV 

 

 

Os pacientes incluídos no estudo já vieram com diagnósticos realizados em outros 

serviços. O diagnóstico foi pautado na história clínica de reações imediatas reprodutíveis, 

aliadas a testes de sensibilização IgE positivos, e resposta positiva à dieta de restrição das 

proteínas do LV. O TPO aberto foi realizado somente em um paciente (3,7%) para confirmação 

do diagnóstico. Um paciente foi submetido inapropriadamente a um teste oral de tolerância a 

lactose (3,7%) que desencadeou sintomas imediatos de ALV.  

Somente três pacientes (11,1%) realizaram TPO com LV durante o seguimento da ALV 

e todos apresentaram anafilaxia. O TPO com alimento processado em altas temperaturas 

também foi realizado em três pacientes (11,1%) e todos reagiram: dois com anafilaxia e um 

com sibilância. Os demais apresentavam escapes sintomáticos da dieta e não receberam 

indicação de TPO para avaliar tolerância.  

Com relação ao tratamento previamente orientado, a dieta de exclusão e o controle de 

traços foram prescritos para todos. Em 85,2% dos pacientes foram indicadas fórmulas em 

substituição ao LV e, dos casos que iniciaram fórmulas, a mais utilizada foi a de soja (78,3%) 
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seguida da fórmula extensamente hidrolisada (8,7%). Somente em um paciente (4,3%) foi 

instituída fórmula de arroz. Dois pacientes foram orientados a utilizar fórmulas e leites não 

preconizados para o tratamento de ALV: um deles foi orientado a fazer uso de leite de cabra e 

o outro fórmula parcialmente hidrolisada. Em seis pacientes não houve tolerância para a 

primeira substituição realizada e apresentaram anafilaxia: leite de cabra (1 caso), fórmula 

parcialmente hidrolisada (1), fórmula extensamente hidrolisada (1) e fórmula de soja (3) 

(Tabela 4).  

Com relação às outras medidas para o tratamento e orientações da ALV, em 85,2% dos 

casos foi orientada a leitura de rótulo e, em 48,1%, foi orientado plano de ação caso houvesse 

algum escape. A reposição de cálcio foi instituída, em algum momento do seguimento, em 

88,9% dos pacientes. No que se refere a exclusão de LV e derivados da dieta materna, em 25,9% 

dos pacientes a genitora foi orientada a fazer dieta de exclusão, apesar de nenhum dos casos ter 

tido sintomas via leite materno (Tabela 4).  

Antes de iniciar o protocolo, 22,2% dos pacientes não utilizavam nenhuma bebida como 

substituta do LV; 74,1% usavam bebida à base de soja; e somente um paciente (3,7%) utilizava 

leite de aveia e arroz (Tabela 4). Nove pacientes estavam realizando reposição de cálcio (33,3%) 

imediatamente antes do início da ITO. 

 

Tabela 4 – Tratamento da ALV antes da ITO 

Tratamento da ALV Nº % 

Substituições iniciais ao LV   

Sim 23 85,2 

Fórmula de soja (18) (78,3) 

Fórmula extensamente hidrolisada (2) (8,7) 

Fórmula de arroz (1) (4,3) 

Leite cabra (1) (4,3) 

Parcialmente hidrolisada (1) (4,3) 

Não 4 14,8 

Tolerância à primeira substituição ao LV (n=23)   

Sim 17 73,9 

Não 6 26,1 

Leitura de rótulo   

Sim 23 85,2 

Não 4 14,8 

Plano de ação   

      Sim 13 48,1 

  continua 
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  conclusão 

Tratamento da ALV Nº % 

Não 14 51,9 

Exclusão de LV da dieta materna   

Sim 7 25,9 

Não 13 48,1 

Não amamentava no momento 7 25,9 

Usou cálcio durante o seguimento   

Sim 24 88,9 

Não 3 11,1 

Bebida em uso como substituta do leite de vaca, antes da ITO   

Soja 20 74,1 

Aveia e arroz 1 3,7 

Não usava 6 22,2 

 

Como descrito anteriormente, todos os pacientes submetidos à ITO tinham reações 

anafiláticas. A gravidade dos casos pode ser percebida pelo relato de que 85,2% deles já havia 

ficado em observação hospitalar, dos quais 47,8% ficaram cinco ou mais vezes. A adrenalina 

foi utilizada em 59,3% dos pacientes e, desses que a utilizaram, 37,5% fizeram uso cinco ou 

mais vezes (Tabela 5).  

Todos os casos tinham reação por contato cutâneo com LV. A maioria apresentava 

urticária de contato (88,9%). Porém, dois deles (7,4%) apresentavam anafilaxia e um deles 

(3,7%) relatava urticária generalizada através do contato cutâneo sem ingestão. Em 16 pacientes 

(59,3%) houve o relato de reação por inalação do LV. Em dois deles, a reação referida foi 

anafilaxia (7,4%). No entanto, a maioria das reações era ligada ao aparelho respiratório 

(40,8%): sibilância, dispneia e tosse (5 casos); sintomas nasais (4); ou somente tosse (2). 

Urticária e angioedema foram relatados em dois pacientes (7,4%) e prurido em orofaringe em 

um paciente (3,7%) após o contato inalatório (Tabela 5).  

Todos os pacientes tinham apresentado reação até 12 meses antes de iniciar a fase de 

indução da ITO, com média de 6,3+4,8 meses antes da ITO (Tabela 5). Em 22 pacientes 

(81,5%), a anafilaxia foi a última manifestação antes da ITO e dez deles utilizaram adrenalina 

nessa última reação antes da ITO.  
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Tabela 5 – Gravidade das reações alérgicas ao LV, antes da ITO 

Gravidade das reações ao leite antes da ITO Nº % 

Observações hospitalares   

        Sim 23 85,2 

1-2 vezes (8) (34,8) 

3-4 vezes (4) (17,4) 

5 ou mais vezes (11) (47,8) 

Não 4 14,8 

Uso de adrenalina     

Sim 16 59,3 

1-2 vezes (6) (37,5) 

3-4 vezes (4) (25,0) 

5 e mais vezes (6) (37,5) 

Não 11 40,7 

Reação por inalação de leite   

Sim 16 59,3 

Prurido orofaringe (1) (6,3) 

Urticária e angioedema (2) (12,5) 

Sintomas respiratórios (11) (68,8) 

Anafilaxia (2) (12,5) 

Não 11 40,7 

Tipo de reação por contato cutâneo   

Urticária de contato 24 88,9 

Urticária generalizada 1 3,7 

Anafilaxia 2 7,4 

Tempo da última reação antes da ITO   

1-3 meses 10 37,0 

4-6 meses 6 22,2 

7-12 meses 11 40,7 

Média + DP (meses) 6,3 + 4,8 

Valor mínimo - Valor máximo (meses) 1 – 12 

Tipo da última reação antes da ITO   

Angioedema 2 7,4 

Urticária e angioedema 1 3,7 

Sibilância e tosse 2 7,4 

Anafilaxia 22 81,5 

Tratamento da última reação antes da ITO   

Uma droga   

Adrenalina 1 3,7 

Anti-H1 6 22,2 

Corticoide 1 3,7 

Duas drogas   

Anti-H1 e corticoide 4 14,8 

  continua 
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  conclusão 

Gravidade das reações ao leite antes da ITO Nº % 

Anti-H1 e broncodilatador 1 3,7 

Corticoide e broncodilatador 1 3,7 

Três ou mais drogas   

Anti-H1, corticoide e broncodilatador 4 14,8 

Anti-H1, corticoide e adrenalina  3 11,1 

Anti-H1, corticoide, adrenalina e inalação com adrenalina 1 3,7 

           Anti-H1, corticoide, adrenalina e broncodilatador 5 18,5 

 

 

5.3 IMUNOTERAPIA ORAL 

 

5.3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

A idade no início da ITO variou de três a 35 anos, com média de 10+6,6 anos (Figura 

5).  

 

Figura 5 – Idade no início da ITO  

 

 

Dos pacientes que completaram a fase de indução da ITO (n=24), o tempo médio de 

duração foi de 5,9+2,7 meses (Figura 6). A duração mínima foi de dois meses e máxima de 14 

meses. Metade dos pacientes demorou entre quatro e cinco meses para completar a fase de 

indução. 
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Figura 6 – Duração da fase de indução da ITO 

 

 

A partir dos resultados no TCLI titulado com LV se determinou a diluição para iniciar 

a ITO, conforme a figura 7. 

 

 Figura 7 – Diluição do LV na sessão inicial da fase de indução da ITO 

 

 

 

5.3.2 RESPOSTA CLÍNICA E IMUNOLÓGICA AO PROTOCOLO DA 

IMUNOTERAPIA ORAL  

 

Dos 27 pacientes que participaram do estudo, 70,4% (n=19) atingiram o volume de 150 

ml proposto para o último dia da fase de indução, sendo essa, portanto, a taxa de sucesso da 
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ITO (Tabela 6). A dessensibilização parcial (50 150 –׀ ml) foi alcançada por 18,5% (n=5) dos 

pacientes.  

O protocolo, na fase de indução, necessitou ser interrompido em três pacientes (11,1%). 

Em um deles, a suspensão foi devido à insegurança familiar em decorrência das reações. Porém, 

no caso desse paciente, também foi observado pouca aderência ao regime de doses, bem como 

transgressões na dieta e o protocolo foi interrompido na dose de 0,4 ml de LV. Já para os outros 

dois pacientes, a interrupção foi devido ao diagnóstico de EoE durante a evolução do protocolo. 

Um deles, mesmo após início do tratamento para a EoE, permanecia com sintomas e o protocolo 

foi suspenso com 1 ml de LV. Nesse paciente, houve remissão dos sintomas de EoE e das 

alterações endoscópicas após suspensão do LV. Com relação ao outro paciente, houve melhora 

dos sintomas de EoE e das alterações endoscópicas com o tratamento. Embora tenha sido 

excluído do protocolo de ITO, em decisão conjunta com a família, optou-se por avaliar 

tolerância para alimentos com leite processados em altas temperaturas, tendo sido tolerado. 

Esse último paciente teve o protocolo interrompido com 15 ml de LV. Além desses dois casos 

de EoE, outros três casos desenvolveram a doença durante a fase de indução da ITO, mas 

conseguiram prosseguir na ITO.  

Conforme citado acima, cinco pacientes (18,5%) não conseguiram atingir o volume final 

proposto para o último dia do protocolo na fase de indução (dia D), de 150 ml, porém foram 

testados e liberados para consumo de derivados do LV na dieta (Tabela 6). Todos os casos de 

dessensibilização parcial ao volume de LV inicialmente planejado, conseguiram tolerar 

derivados do LV, permitindo assim a liberação da restrição da dieta. 

Dois deles não conseguiram chegar à dose de 150 ml de LV devido ao desenvolvimento 

de EoE durante a fase de indução: em um deles, optou-se, em decisão conjunta, manter a ITO 

e, após melhora clínica e endoscópica da EoE, o volume de LV foi aumentado e ele tolerou 100 

ml de LV. Já no oitavo mês do seguimento (fase de manutenção), após o término da indução, 

esse paciente conseguiu tolerar 115 ml de LV; o outro paciente também manteve o protocolo 

após melhora da EoE e terminou a indução tolerando 130 ml e não ocorreu novas tentativas de 

aumento de dose na manutenção, devido a sensibilidade do paciente.  

Para outros dois pacientes, o motivo de não atingir a dessensibilização total foi a 

ocorrência de anafilaxia. Em um deles, após o episódio de anafilaxia no dia D com 150 ml de 

LV, foi optado por avaliar tolerância para o volume 135 ml. Após 40 dias do término do 

protocolo, o paciente conseguiu chegar aos 150 ml de LV. E o outro paciente, após o episódio 

de anafilaxia no dia D com 150 ml de LV, foi mantido o volume tolerado de 120 ml de LV. Ao 

longo do seguimento, na fase de manutenção, não foi tentado aumentar a dose de LV e, 
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inclusive, houve necessidade de reduzir a dose para 85 ml de LV, devido a ocorrência de reações 

frequentes. Por fim, o outro paciente, que não conseguiu atingir os 150 ml de LV no último dia 

da fase de indução (dia D), foi devido à ocorrência de urticária generalizada, sendo mantido o 

volume tolerado de 120 ml. Esse paciente, após um ano de seguimento, realizou TPO com 140 

ml de LV, com boa aceitação.  

Os 24 pacientes que terminaram a fase de indução, ao final de um ano do seu término, 

mantiveram o tratamento de manutenção da ITO; todos ingeriam LV e comiam outros alimentos 

com LV na composição. Portanto, nenhum paciente suspendeu a ITO e voltou a fazer dieta 

restritiva na fase de manutenção. Dos 24 pacientes, 19 (70,4%) ingeriam 150 ml de LV e 

somente cinco (18,5%) não conseguiram manter esse volume ao final de um ano de seguimento 

(Tabela 6). Desses cinco pacientes, três deles foram diagnosticados com EoE: dois na fase de 

indução e outro na fase de manutenção e, ao final de um ano de seguimento, ingeriam 115, 130 

e 120 ml de LV, respectivamente. Para os outros dois pacientes, que não conseguiram manter 

o volume de 150 ml de LV, o motivo foi a ocorrência de reações mediadas por IgE e manteve-

se o consumo diário de 85 ml e 140 ml de LV. 

Em relação à suspensão do anti-H1, 14 pacientes (51,9%) conseguiram suspender após 

um mês do término da fase de indução, conforme proposto inicialmente. Dois pacientes (7,4%) 

suspenderam após o período de um mês e até três meses do término e, outros dois (7,4%), entre 

seis e 12 meses. No entanto, seis pacientes (22,2%) não conseguiram suspender o anti-H1 ao 

longo do seguimento de um ano. Deles, três desenvolveram EoE após o início do protocolo e o 

anti-H1 foi mantido, sem novas tentativas de suspensão ou redução da dose. Para o quarto 

paciente, tentou-se suspender novamente o anti-H1 após dois meses da fase de indução, porém 

ele apresentou anafilaxia. Após três meses do término da fase de indução, em nova tentativa, 

conseguiu-se baixar o anti-H1 para metade da dose e, após oito meses, houve nova tentativa de 

suspensão, porém o paciente evoluiu com dispneia e a dose do anti-H1 foi mantida. Após um 

ano, na manutenção do protocolo, ainda era mantida a metade da dose do anti-H1 (60 mg de 

fexofenadina) para esse paciente. Para os outros dois pacientes restantes não houve tentativa de 

redução ou suspensão do anti-H1 durante o período de seguimento pelo risco alto de reação 

(pacientes com relatos de reações frequentes). 

Quando foram analisadas as variáveis que se correlacionaram com o volume de LV ao 

final da indução, foi observado, conforme mostra a Tabela 7, que o número de reações e de 

anafilaxias na indução, bem como o maior tempo de duração da ITO tiveram correlação 

negativa (p<0,05); sendo que a correlação foi forte para o número de reações e de anafilaxias. 
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Tabela 6 – Tolerância ao LV ao final da fase de indução da ITO e após 1 ano da fase de 

manutenção 

Resposta clínica ao protocolo da ITO  Nº % 

Volume de leite no Dia D (ml)   
100 1 3,7 

120 2 7,4 

130 1 3,7 

135 1 3,7 

150 (sucesso do protocolo) 19 70,4* 

Suspensão da ITO** 3 11,1 

Volume de leite ao final de um ano de seguimento (ml)  

85 1 3,7 

115 1 3,7 

120 1 3,7 

130 1 3,7 

140 1 3,7 

150 19 70,4 

Suspensão da ITO** 3 11,1 

* Taxa de sucesso da ITO = [Nº de pacientes que atingiram no dia D o volume total proposto (150 ml) x 100] / 

Nº de pacientes submetidos à ITO. 

** Dois pacientes voltaram para exclusão e uma paciente foi iniciado tratamento com LV em altas temperaturas 

após diagnóstico de EoE. 
 

Tabela 7 – Correlações de varáveis clínicas e imunológicas com o volume de LV no dia D da 

ITO  

Variáveis Nº de casos 

Volume de LV no dia D 

Correlação de Pearson 

r* Classificação p 

Nº de reações na indução 24 -0,705 Forte 0,001 

Nº de anafilaxias na indução 24 -0,696 Forte 0,001 

Duração da ITO (meses) 24 -0,494 Moderada 0,014 

Idade no início da ITO 24 -0,014 Ausente 0,949 

Tamanho do TCLI pré-ITO 24 -0,148 Ausente 0,490 

Titulação do TCLI LP pré-ITO 24 0,099 Ausente 0,647 

IgE específica leite pré-ITO 16 -0,284 Ausente 0,287 

IgE específica alfa-lactoalbumina pré-ITO 16 0,193 Ausente 0,474 

IgE específica beta-lactoglobulina pré-ITO 16 0,146 Ausente 0,591 

IgE específica caseína pré-ITO 16 -0,295 Ausente 0,267 

IgG4 específica alfa-lactoalbumina pré-ITO 16 0,220 Ausente 0,412 

IgG4 específica beta-lactoglobulina pré-ITO 16 0,074 Ausente 0,787 

IgG4 específica caseína pré-ITO 16 -0,182 Ausente 0,499 

* r = coeficiente de correlação. 
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O desenvolvimento de EoE durante a indução se associou ao insucesso para atingir a 

dose de 150 ml de LV no dia D da ITO (p=0,017), conforme a Tabela 8. Essa associação não 

foi observada em relação a asma (p=0,666). 

 

Tabela 8 – Associação da EoE e asma com sucesso no dia D 

Variáveis 

Sucesso* Total p** 

Sim Não 

Nº % Nº % Nº %   

    EoE        
Sim*** 1 5,3 4 50,0 5 18,5 

0,017 
Não 18 94,7 4 50,0 22 81,5 

    Asma 
       

Sim 11 57,9 6 75,0 17 63,0 
0,666 

Não 8 42,1 2 25,0 10 37,0 

* Sucesso no dia D da ITO = pacientes que atingiram o volume de leite total proposto (150 ml). 

** Referente ao teste exato de Fisher. 

*** Inclui os casos que desenvolveram EoE na fase de indução do protocolo da ITO. 

 

A positividade, no TCLI, foi caindo durante o seguimento (Figura 8). Para os 27 

pacientes estudados, o tamanho médio da urtica no LP pré-ITO foi de 13,5+5,8 mm. Alguns 

pacientes, ao longo do seguimento, não puderam realizar o TCLI devido ao uso de anti-H1. 

Considerando-se os dados de 14 pacientes, após três meses, o tamanho médio da urtica foi de 

8,0+3,9 mm; para 15 pacientes, após seis meses, de 8,0+3,2 mm; e para 15 pacientes, após um 

ano, de 4,9+3,7 mm. 

Comparando-se o TCLI para LP em diferentes momentos do protocolo, o declínio do 

tamanho médio da urtica foi de 40,7% entre a fase pré-ITO e três meses do término do 

protocolo, esse percentual de declínio manteve-se entre a fase pré-ITO e seis meses, e atingiu 

63,7% de queda quando comparada a fase pré-ITO e um ano do término do protocolo (Figura 

8).  

Ainda, a comparação do tamanho médio da urtica do TCLI para LP em diferentes 

momentos, por meio do teste T para amostras pareadas, mostrou diferenças estatisticamente 

significantes (p<0,05) entre os valores observados na fase pré-ITO e três meses; pré-ITO e seis 

meses; pré-ITO e um ano; e entre seis meses e um ano do término do protocolo (Figura 8). 
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Figura 8 – Evolução temporal do tamanho médio da urtica do TCLI para LP na fase pré-ITO e 

após três meses, seis meses e um ano do término da fase de indução da ITO 

  

* Declínio do tamanho médio da urtica para leite puro entre a fase pré-ITO e 

após três meses, seis meses e um ano do término do protocolo (%) = 100,0 – 

[(urtica com 3 meses ou 6 meses ou 1ano x 100) / urtica pré-ITO]. 

Nota: Significância estatística (p) referente ao teste T em amostras pareadas 

para comparação do tamanho médio da urtica do TCLI LP em diferentes 

momentos: 

a) Entre a fase pré-ITO e três meses do término do protocolo (n=14) - 

p=0,012; 

b) Entre a fase pré-ITO e seis meses do término do protocolo (n=15) - 

p=0,038; 

c) Entre a fase pré-ITO e um ano do término do protocolo (n=15) - p=0,001; 

d) Entre seis meses e um ano do término do protocolo (n=14) - p=0,006; 

e) Entre as demais combinações de períodos (três e seis meses; três meses e 

um ano do término do protocolo) - p>0,05. 

 

Quanto à reatividade no TCLI, antes de iniciar a ITO, a maioria dos 27 pacientes 

(92,5%) apresentava última titulação positiva para LV diluído entre 1/1.000 e 1/100.000. Após 

um ano, a última titulação com reação positiva, entre os pacientes, foi 1/100; três pacientes 

reagiram somente com LP; e quatro pacientes não apresentavam mais reação ao LV no TCLI 

(Figura 9).  
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Figura 9 - Evolução temporal da reatividade ao LV no TCLI, para LP e diluições, na fase pré-

ITO, após três meses, seis meses e um ano do término da fase de indução da ITO 

 

 

A Figura 10 mostra os valores médios de IgE específica para leite, alfa-lactoalbumina, 

beta-lactoglobulina e caseína na fase pré-ITO, dia D, após seis meses e um ano do término da 

fase de indução da ITO. O comportamento da curva foi variável em relação ao tipo de IgE 

específica avaliada. Para a IgE específica para leite e caseína, os níveis apresentaram curva 

descendente entre a fase pré-ITO e um ano do término da indução com queda significativa entre 

esses dois momentos e entre seis meses e um ano do fim da indução (p<0,05).  

Com relação aos níveis de IgE específica para alfa-lactoalbumina, ocorreu uma elevação 

inicial entre a fase pré-ITO e o dia D, com posterior queda nos dois momentos seguintes em 

que foi avaliada (seis meses e um ano após a indução). E quanto à IgE específica para beta-

lactoglobulina, foi observado uma média crescente dos níveis, até seis meses, seguida de queda 

posterior, entre seis meses e um ano do término do da indução (Figura 10). O teste T de 

comparação de médias para amostra pareada mostrou que a queda dos valores médios da IgE 

específica para proteínas do soro de leite foi estatisticamente significante somente entre seis 

meses e um ano do fim da indução (Figura 10). 
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Figura 10 – Evolução temporal dos valores médios de IgE específica (kUA/l) para leite, alfa-

lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína, na fase pré-ITO, dia D, após seis 

meses e um ano da fase de indução da ITO 

 

 

41,1
38,1

34,0

19,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Pré-ITO (n=19) Dia D (n=16) 6 meses (n= 15) 1 ano (n=16)

M
éd

ia

IgE específica leite

13,3

23,4

19,0

10,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Pré-ITO (n=19) Dia D (n=16) 6 meses (n= 15) 1 ano (n=16)

M
éd

ia

IgE específica alfa-lactoalbumina



72 

 

 

 

Nota: Significância estatística do teste T para comparação de médias em amostras pareadas:  

a) IgE específica leite: entre a fase pré-ITO e um ano do término da indução (n=16) - p=0,011; 

entre seis meses e um ano do término da indução (n=15) - p=0,004; 

b) IgE específica alfa-lactoalbumina: entre a fase pré-ITO e um ano do término da indução 

(n=15) - p=0,043; 

c) IgE específica beta-lactoglobulina: entre a fase pré-ITO e um ano do término da indução 

(n=15) - p=0,021; 

d) IgE específica caseína: entre a fase pré-ITO e um ano do término da indução (n=16) - 

p=0,007; entre seis meses e um ano do término da indução (n=15) - p=0,013; 

e) Para todas as frações de IgE específicas: a comparação de médias entre os demais pares de 

períodos - p>0,05. 

 

A Figura 11 mostra os valores médios de IgG4 específica para alfa-lactoalbumina, beta-

lactoglobulina e caseína na fase pré-ITO, dia D, após seis meses e um ano do término da fase 

de indução da ITO. Os níveis de IgG4 específica para as três proteínas testadas, apresentaram 

aumento progressivo a partir da fase pré-ITO até seis meses do término da indução, sendo já 

observado desde a primeira dosagem no dia D (p<0,05). Entre seis meses e um ano do término 
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do protocolo, os valores médios caíram, mas, ainda assim, as médias observadas com um ano 

da indução foram bem superiores às da fase pré-ITO (p<0,05). 

 

Figura 11 – Evolução temporal dos valores médios de IgG4 específica (mg/l) para alfa-

lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína na fase pré-ITO, dia D, após seis 

meses e um ano do término da fase de indução da ITO 
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Nota: Significância estatística do teste T para comparação de médias em amostra pareada:  

a) IgG4 específica alfa-lactoalbumina: entre a fase pré-ITO e o dia D (n=16) - p=0,002; entre 

a fase pré-ITO e seis meses do término da indução (n=15) - p=0,001; entre a fase pré-ITO e 

um ano do término da indução (n=16) - p=0,002. 

b) IgG4 específica beta-lactoglobulina: entre a fase pré-ITO e o dia D (n=16) - p=0,001; entre 

a fase pré-ITO e seis meses do término da indução (n=15) - p=0,001; entre a fase pré-ITO e 

um ano do término da indução (n=16) – p=0,002. 

c) IgG4 específica caseína: entre a fase pré-ITO e o dia D (n=16) - p=0,008; entre a fase pré-

ITO e seis meses do término da indução (n=15) - p=0,009; entre a fase pré-ITO e um ano 

do término da indução (n=16) - p=0,031. 

d) Para todas as frações de IgG4 específicas: a comparação de médias entre os demais pares de 

períodos - p>0,05. 
 

5.3.3 SEGURANÇA DO PROTOCOLO DA IMUNOTERAPIA ORAL 

 

5.3.3.1 Fase de indução 

 

Todos os pacientes apresentaram reação em algum momento da fase de indução da ITO 

(taxa de reação de 100,0%), incluindo eventos adversos leves a graves. Foi registrado um total 

de 285 reações das quais 35,1% ocorreram no hospital e 64,9% em casa (Figura 12). Quando 

foi avaliado o número de pacientes que apresentou reações, a taxa de reação hospitalar foi de 

85,2% e a taxa de reação domiciliar de 81,5%. Por outro lado, o número médio de reações 

relatadas em casa (6,8 + 8,1) foi superior ao encontrado no hospital (3,7+4,5). Pelo teste T para 

comparação de médias em amostra pareada, a diferença entre o número médio de reações no 

hospital e em casa foi estatisticamente significante (p=0,039).  

Em relação ao total de reações, o número médio foi de 5,2+6,7 (Figura 12). Porém, 

destaca-se que três casos apresentaram número elevado de eventos, contribuindo para a 

elevação da média: um deles teve 36 reações seguido de um paciente com 33 e, outro, com 30 
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reações (esses dois últimos foram diagnosticados com EoE durante a ITO). A mediana de 

reações observada foi de três reações. O número máximo de reações apresentadas por um 

mesmo paciente, no hospital, foi de 19 eventos. Esse paciente foi o quarto que mais apresentou 

reações ao longo da fase de indução e foi investigado para EoE, porém não o diagnóstico não 

foi confirmado. Já em casa, o número máximo de reações apresentadas por um mesmo paciente 

foi de 30.  

 

Figura 12 – Reações na fase de indução da ITO, segundo local de ocorrência 

 

 

 

 

 

 

          *Taxa de reação = (Nº de pacientes que apresentaram reação x 100) / Nº total de pacientes. 

** Significância estatística do teste T para comparação de médias em amostra pareada: 

p=0,039. 

 

Avaliando o total de reações, 37,0% dos pacientes apresentaram entre uma e quatro 

reações e, os demais pacientes (63,0%), cinco ou mais reações (Tabela 9). Três pacientes 

apresentaram uma única reação na fase de indução: um paciente com rash no hospital com a 

dose de 70 ml de LV; um paciente que teve urticária, no hospital, com 1 ml na diluição de 

1/1.000; e o outro paciente que teve um rash na dose de 30 ml (reação domiciliar). 

Em ambiente hospitalar (Tabela 9), quatro pacientes (14,8%) não apresentaram nenhum 

tipo de reação; sete pacientes (25,9%) apresentaram somente uma reação; e outros sete 

pacientes (25,9%) apresentaram cinco ou mais reações. Já no domicílio, cinco pacientes não 
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apresentaram nenhuma reação e a proporção de pacientes com cinco ou mais reações chegou a 

40,5%. 

 

Tabela 9 – Frequência de reações ocorridas na fase de indução da ITO, segundo local de 

ocorrência  

Nº de reações na fase de indução 
Casa Hospital Total de pacientes 

Nº % Nº % Nº % 

 Nenhuma* 5 18,5 4 14,8 0 0,0 

1 3 11,1 7 25,9 3 11,1 

2 - 4 8 29,6 9 33,3 7 25,9 

5 - 9 5 18,5 4 14,8 10 37,0 

> 10 6 22,2 3 11,1 7 25,9 

Total 27 100,0 27 100,0 27 100,0 

*Os cinco pacientes sem ocorrência de reação em casa, apresentaram reação no hospital. Por outro lado, os 

dois sem ocorrência de reação no hospital, relataram reação em casa. Os demais pacientes apresentaram 

reação nos dois locais: casa e hospital. 

 

A maioria das reações (56,6%) se concentrou na fase de indução até atingir os primeiros 

15 ml de LV, ou seja, 10% da meta de dose para o dia D (Figura 13). O intervalo em que mais 

aconteceram reações foi entre 0,1 e 1,0 ml de LP (16,5%). Vale destacar que 10,9% das reações 

ocorreram ainda na fase de LV diluído, sendo observada uma reação com LV extremamente 

diluído (1,0 ml da diluição de 1/10.000.000; o paciente apresentou dispneia e sibilância em casa 

após a dose).  
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Figura 13 – Reações na fase de indução da ITO, segundo volume do leite 

 

 

Com relação ao total de reações (Tabela 10), os sintomas cutâneos foram os mais comuns 

(34,4%), seguido de sintomas TGI (22,5%), anafilaxia (18,6%), trato respiratório inferior 

(16,5%), e, por fim, trato respiratório superior (8,1%). O sintoma cutâneo mais relatado foi 

urticária e o sintoma digestivo, dor abdominal. A ocorrência de reações leves (pele ou TGI ou 

trato respiratório superior sem desconforto respiratório) foi de 65,0%.  

No hospital (Tabela 10), as reações mais frequentes também foram os sintomas cutâneos 

(32,0%), seguidas de sintomas do trato respiratório inferior e sintomas do TGI (21,0% cada 

um), anafilaxia (20,0%), e, por fim, sintomas trato respiratório superior com 6,0%. A ocorrência 

de reações leves (pele ou TGI ou trato respiratório superior sem desconforto respiratório) foi de 

59,0%. No domicílio, ocorreram mais sintomas cutâneos (35,7%) seguidos reações no TGI 

(23,2%), anafilaxia (17,8%), trato respiratório inferior (14,1%) e sintomas trato respiratório 

superior (9,2%). A ocorrência de reações leves (pele ou TGI ou trato respiratório superior sem 

desconforto respiratório) foi de 68,1%.  
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Tabela 10 – Tipos de reações na fase de indução da ITO, segundo local de ocorrência 

Tipo de reação na fase de indução 
Casa Hospital Total de reações 

Nº % Nº % Nº % 

Pele (urticária, angioedema, prurido, rash) 66 35,7 32 32,0 98 34,4 

TGI* 43 23,2 21 21,0 64 22,5 

Trato respiratório superior (sintomas nasais e tosse) 17 9,2 6 6,0 23 8,1 

Trato respiratório inferior (dispneia e sibilância) 26 14,1 21 21,0 47 16,5 

Anafilaxia 33 17,8 20 20,0 53 18,6 

Total 185 100,0 100 100,0 285 100,0 

* Dor abdominal, vômitos e náuseas. 

 

Dos 53 episódios de anafilaxia, a maioria se enquadrou como quadro moderado (63,0%), 

conforme a Figura 14. Episódios graves e leves corresponderam a 18,5%, cada um.  

 

Figura 14 – Episódios de anafilaxia na fase de indução da ITO, segundo classificação de 

gravidade* 

 

*Fonte: Muraro, 2007 (133). 

 

A ocorrência de anafilaxia (Tabela 11), que era comum a todos os pacientes antes da ITO, 

foi evidenciada em 13 pacientes (48,1%), ou seja, em quase metade deles. De todas as 285 

reações que ocorreram, 53 (18,6%) foram anafilaxia, com média de 1,0+2,1 episódios. O 

número total de anafilaxias, no hospital, foi de 20 episódios (média: 0,7+1,9) e, em casa, de 33 

(média: 1,2+2,3). Pelo teste T para comparação de médias em amostra pareada, a diferença 
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entre o número médio de anafilaxias no hospital e em casa não foi estatisticamente significante 

(p=0,357). 

O número máximo de anafilaxia por paciente, na fase de indução, foi de dez episódios 

(Tabela 11). Esse valor máximo ocorreu em dois pacientes e, ambos, tiveram o diagnóstico de 

EoE durante a ITO. Dos 13 pacientes que tiveram anafilaxia, quatro tiveram episódio único.  

Foram aplicadas 18 doses de adrenalina, no total, e a taxa de uso foi de 34,0% (Tabela 

11). No hospital, a adrenalina foi utilizada em quatro pacientes, sendo administrada em 12 

episódios. A aplicação da adrenalina foi realizada uma vez por dois pacientes, três vezes em 

um outro paciente e sete vezes em outro paciente. A taxa de uso de adrenalina no hospital foi 

de 60,0%. Já no domicílio, a adrenalina foi utilizada uma vez em seis pacientes. A taxa de uso 

de adrenalina em casa foi menor que a hospitalar (18,1%). Desses pacientes, somente um usou 

adrenalina auto injetável, em uma ocasião. 

 

Tabela 11 – Características da ocorrência de anafilaxia e tratamento com adrenalina na fase de 

indução da ITO, segundo local de ocorrência 

Anafilaxia Casa  Hospital Total 

Nº de pacientes com anafilaxia* 10 9 13 

Taxa de anafilaxia (%)** 37,0 33,3 48,1 

Nº de episódios de anafilaxia 33 20 53 

Nº médio de episódios de anafilaxia + DP*** 1,2+2,3 0,7+ 1,9 1,0+2,1 

Nº máximo de episódios de anafilaxia por paciente 9 9 10 

Nº de vezes de uso de adrenalina 6 12 18 

Taxa de uso de adrenalina (%)**** 18,1 60,0 34,0 

* Seis pacientes apresentaram anafilaxia no hospital e em casa; três pacientes apresentaram anafilaxia 

somente no hospital; e outros quatro somente em casa. 

** Taxa de anafilaxia = (Nº de pacientes com anafilaxia x 100) / Nº total de pacientes. 

*** Significância estatística do teste T para comparação de médias em amostra pareada: p=0,357. 

**** Taxa de uso de adrenalina = (Nº de vezes de uso de adrenalina x 100) / Nº de episódios de anafilaxia. 

 

Avaliando cada paciente que apresentou anafilaxia, a distribuição em ambiente 

hospitalar (n=9 pacientes) foi de: sete pacientes apresentaram reação única; um paciente 

apresentou quatro reações; e um paciente apresentou nove reações. No ambiente domiciliar 

(n=10 pacientes): quatro pacientes apresentaram reação única; e seis pacientes tiveram 

múltiplas reações e apresentaram duas, três, quatro, cinco, seis e nove reações, respectivamente 

(Figura 15).  

A adrenalina foi utilizada em oito dos 13 pacientes que apresentaram anafilaxia (Figura 

15).  
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Figura 15 – Distribuição do número de episódios de anafilaxia e de vezes de uso de adrenalina, 

por paciente, na fase de indução da ITO  

 

           Nota: NA = não se aplica. 

 

Somente três pacientes (5,7%) apresentaram anafilaxia na fase de LV diluído, um 

paciente na diluição de 1/1.000.000, um na diluição de 1/100.000 e outro na diluição 1/6100. 

Após entrar na fase de aumento de doses de LP, a maioria das anafilaxias ocorreram até atingir 

o volume de 50 ml, representando 64,2% do total de anafilaxias na fase de indução (Figura 16). 

 

Figura 16 – Proporção de episódios de anafilaxia na fase de indução da ITO, segundo volume 

de leite 
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A idade de início da ITO não apresentou correlação com o número de reações e de 

anafilaxia (p=0,640; p=0,177, respectivamente). Conforme a Tabela 12, o número de reações e 

de anafilaxias, na indução, não apresentou correlação com o tamanho das urticas e titulação do 

TCLI para LP pré-ITO.  Em relação à avaliação imunológica sérica, a IgE específica para leite 

e para caseína pré-ITO, apresentaram correlação positiva moderada com o número de 

anafilaxias. Não foram observadas correlações estatisticamente significantes (p>0,05) com a 

dosagem da IgE específica para as demais proteínas do leite e com as dosagens de IgG4 

específica para as frações.  

 

Tabela 12 – Reatividade cutânea, IgE específica para leite e frações e IgG4 específica para 

frações: correlações com número de reações e de anafilaxias na fase de indução 

da ITO 

Variáveis 

Pré-ITO 
Nº de casos 

Nº de reações na indução Nº de anafilaxias na indução 

Correlação de Pearson Correlação de Pearson 

r* Classificação p r* Classificação p 

Tamanho do TCLI LP  27 0,228 Ausente 0,253 0,260 Ausente 0,191 

Titulação do TCLI LP  27 -0,119 Ausente 0,553 -0,135 Ausente 0,502 

IgE específica leite  19 0,333 Ausente 0,163 0,538 Moderada 0,018 

IgE específica alfa-lactoalbumina  19 -0,181 Ausente 0,457 -0,094 Ausente 0,701 

IgE específica beta-lactoglobulina  19 -0,149 Ausente 0,543 -0,058 Ausente 0,814 

IgE específica caseína  19 0,283 Ausente 0,240 0,462 Moderada 0,047 

IgG4 específica alfa-lactoalbumina  19 -0,057 Ausente 0,816 0,080 Ausente 0,744 

IgG4 específica beta-lactoglobulina  19 0,082 Ausente 0,739 0,150 Ausente 0,540 

IgG4 específica caseína  19 0,366 Ausente 0,123 0,450 Ausente 0,053 

* r = coeficiente de correlação Pearson. 

 

De acordo com a Tabela 13, o número de reações teve associação com a presença de EoE 

(p=0,047) na fase de indução. Essa associação não foi observada em relação a asma (p=1,000). 

Já a ocorrência de anafilaxia não apresentou associação com EoE (p=1,000) ou com asma 

(p=0,120). 
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Tabela 13 – Avaliação da associação de EoE e Asma com a frequência de reação e de anafilaxia 

na fase de indução da ITO 

Variáveis 

Nº de reações  Nº de anafilaxias  

< 5 episódios > 5 episódios p* Nenhum episódio > 1 episódio p* 

Nº % Nº %  Nº % Nº %  

EoE           
Sim** 0 0,0 5 33,3 

0,047 
3 21,4 2 15,4 

1,000 
  Não 12 100,0 10 66,7 11 78,6 11 84,6 

 Asma                     

  Sim 8 66,7 9 60,0 
1,000 

11 78,6 6 46,2 
0,120 

  Não 4 33,3 6 40,0 3 21,4 7 53,8 

* Referente ao teste exato de Fisher. 

** Inclui os casos que desenvolveram EoE na fase de indução do protocolo da ITO. 

 

Em 61,8% das reações foi possível identificar algum fator de risco associado, sendo o 

principal deles o próprio aumento de dose (35,1%). A influência de outros fatores e cofatores 

foi observada em 26,7% das reações, dentre os quais, a concomitância com infecção ocupou o 

primeiro lugar (8,8%), seguida do jejum (6,7%), crise de asma (4,2%) e exercício (3,9%). 

Ansiedade e ciclo menstrual foram encontrados como cofatores, cada um, em 0,7% das reações. 

Nas reações que ocorreram em casa, onde não existia supervisão, foi relatado escape com outro 

alimento com LV na composição (0,7%), utilização de dose de LV mais alta do que aquela 

liberada na supervisão (0,4%) e esquecimento do anti-H1 precedendo a primeira dose do dia 

(0,4%). A rinite não controlada foi citada por um paciente como cofator de uma reação (0,4%) 

(Figura 17).  
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Figura 17 – Fatores e cofatores relacionados à ocorrência de reações na fase de indução da ITO  

 

 

Vale ressaltar que o diagnóstico de EoE foi realizado em cinco pacientes durante a fase 

de indução da ITO. A EoE ainda não é reconhecida como cofator, mas já foi relatada como 

possível desencadeante de reação. Do total de 285 reações, que ocorreram na fase de indução, 

54 reações (18,9%) foram em pacientes com EoE e, em 40 dessas, não foi encontrado outro 

fator associado. 

Em 71,7% das anafilaxias foi possível identificar algum fator de risco associado, sendo 

o principal deles o próprio aumento de dose que foi responsável por 37,7% dos episódios. 

Quanto aos demais fatores e cofatores, eles foram relacionados a 34,0% dos episódios de 

anafilaxia. O jejum foi observado em 15,1% das anafilaxias, seguido de infecção (7,5%) e 

exercício, ciclo menstrual e escape domiciliar (3,8% cada um) (Figura 18). Do total das 53 
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anafilaxias que ocorreram na fase de indução, 15 (28,3%) ocorreram em pacientes com EoE 

sendo que, em 12 episódios de anafilaxia não foi identificado algum fator associado.  

 

Figura 18 – Fatores e cofatores relacionados à ocorrência de anafilaxia na fase de indução da 

ITO  

 

 

 

Durante o protocolo, o tratamento para a asma foi iniciado em seis pacientes. Vale 

lembrar que 17 pacientes tinham asma como comorbidade alérgica associada e, oito deles, já 

faziam tratamento prévio à ITO. O corticoide nasal foi iniciado em quatro pacientes e a dose 

do anti-H1 necessitou ser dobrada em dois pacientes devido à ocorrência de reações cutâneas 

frequentes.  
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5.3.3.2 Fase de manutenção 

 

Ao longo de um ano de seguimento, 215 reações foram apresentadas pelos pacientes 

(n=24), com um número médio de 9,0+13 reações e mediana de quatro reações. Quatro 

pacientes (16,7%) não apresentaram reação nessa fase. O maior número de reações, em um 

mesmo paciente, foi de 54 vezes (afastada EoE na fase de indução; realizava tratamento para 

asma), seguido de um paciente que teve 41 reações ao longo do seguimento. Esse último caso 

teve o diagnóstico de EoE na fase de indução. Ambos os pacientes também apresentaram um 

alto número de reações ao longo da fase de indução (28 e 33 reações, respectivamente). A taxa 

de reação na fase de manutenção, ao longo de um ano de seguimento, foi de 83,3% (Figura 19). 

 

Figura 19 – Reações ocorridas na fase de manutenção da ITO 

 

Nº total de pacientes 24 

Nº total de reações 215 

Nº médio de reações+DP 9,0+13,0 

Mediana de reações 4,0 

Nº mínimo - Nº máximo de reações por paciente 0 - 54 

Taxa de reação* 83,3% 

* Taxa de reação = (Nº de pacientes que apresentaram reação x 100) / Nº total 

de pacientes. 

 

O número de reações e de anafilaxias na manutenção apresentou correlação negativa 

moderada (p<0,05) com o volume de LV no dia D (Tabela 14), ou seja, quanto menor o volume 

do dia D, maior a chance de reação e anafilaxia na manutenção. Para a anafilaxia, também foi 
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observada correlação positiva moderada (p<0,05) entre a sua ocorrência e o valor de IgE 

específica para beta-lactoglobulina após um ano e IgG4 específica para alfa-lactoalbumina após 

um ano. Para as demais variáveis testadas, incluindo a idade no início e término da ITO, duração 

da ITO, TCLI para LP pré-ITO, e as demais IgE especificas e IgG4 especificas, não citadas 

acima, não houve correlação com o número de reações e de anafilaxias na fase de manutenção 

da ITO.  

 

Tabela 14 – Avaliação das correlações das variáveis idade, tempo de duração da ITO, volume 

de LV no dia D e avaliação imunológica, com o número de reações e de anafilaxias 

na fase de manutenção da ITO 

Variáveis 
Nº de 

casos 

Nº de reações na 

manutenção 

Nº de anafilaxias na 

manutenção 

Correlação de Pearson Correlação de Pearson 

r* 
Classificaç

ão 
p r* 

Classificaç

ão 
p 

Idade no início da ITO (anos) 24 0,194 Ausente 0,363 0,156 Ausente 0,467 

Idade no fim da ITO (anos) 24 0,204 Ausente 0,339 0,158 Ausente 0,460 

Tempo de duração da ITO (meses) 24 0,372 Ausente 0,073 0,293 Ausente 0,165 

Volume de LV no dia D (ml) 24 
-

0,471 
Moderada 0,020 

-

0,475 
Moderada 0,019 

Tamanho do TCLI LP pré-ITO 24 0,387 Ausente 0,062 0,318 Ausente 0,130 

IgE específica leite pré-ITO 16 
-

0,063 
Ausente 0,815 0,052 Ausente 0,848 

IgE específica alfa-lactoalbumina pré-

ITO 
16 

-

0,214 
Ausente 0,425 

-

0,164 
Ausente 0,544 

IgE específica beta-lactoglobulina pré-

ITO 
16 

-

0,174 
Ausente 0,520 

-

0,086 
Ausente 0,751 

IgE específica caseína pré-ITO 16 0,027 Ausente 0,922 0,150 Ausente 0,580 

IgE específica leite um ano 17 0,269 Ausente 0,297 0,375 Ausente 0,138 

IgE específica alfa-lactoalbumina um 

ano 
17 0,125 Ausente 0,633 0,219 Ausente 0,398 

IgE específica beta-lactoglobulina um 

ano 
17 0,441 Ausente 0,076 0,572 Moderada 0,017 

IgE específica caseína um ano 17 0,337 Ausente 0,187 0,475 Ausente 0,054 

IgG4 específica alfa-lactoalbumina pré-

ITO 
16 

-

0,244 
Ausente 0,363 

-

0,069 
Ausente 0,800 

IgG4 específica beta-lactoglobulina 

pré-ITO 
16 

-

0,313 
Ausente 0,238 

-

0,177 
Ausente 0,513 

IgG4 específica caseína pré-ITO 16 
-

0,142 
Ausente 0,599 

-

0,021 
Ausente 0,938 

IgG4 específica alfa-lactoalbumina um 

ano 
16 0,469 Ausente 0,067 0,501 Moderada 0,048 

       continua 
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   conclusão 

 

Nº de 

casos 

Nº de reações na 

manutenção 

Nº de anafilaxias na 

manutenção 

Variáveis Correlação de Pearson Correlação de Pearson 

 r* 
Classificaç

ão 
p r* 

Classificaç

ão 
p 

IgG4 específica beta-lactoglobulina um 

ano 
16 

-

0,191 
Ausente 0,479 

0-

,122 
Ausente 0,653 

IgG4 específica caseína um ano 16 0,233 Ausente 0,385 0,295 Ausente 0,267 

* r = coeficiente de correlação. 

 

De acordo com a Tabela 15, dos 24 pacientes que chegaram à fase de manutenção da ITO, 

o número de reações e de anafilaxias, nesse período, não apresentou associação com a presença 

de EoE e de asma (p>0,05). 

 

Tabela 15 – Avaliação da associação de EoE e asma com a frequência de reação e de anafilaxia 

na fase de manutenção da ITO 

Variáveis 

Reação   Anafilaxia   

< 5 episódios > 5 episódios p* > 1 episódio Nenhum episódio p* 

Nº % Nº %   Nº % Nº %   

    EoE           

Sim 12 85,7 8 80,0 
1,000 

3 23,1 1 9,1 
0,596 

Não 2 14,3 2 20,0 10 76,9 10 90,9 

Asma           

Sim 9 64,3 6 60,0 
1,000 

4 30,8 5 45,5 
0,675 

Não 5 35,7 4 40,0 9 69,2 6 54,5 

* Referente ao teste exato de Fisher. 

 

Quanto ao tempo de ocorrência das reações na fase de manutenção da ITO (Figura 20), 

a maior parte ocorreu nos primeiros seis meses de seguimento (72,6%). 
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Figura 20 – Proporção de reações na fase de manutenção da ITO, segundo o tempo de 

ocorrência  

 

 

O número médio de reações, nos primeiros seis meses da manutenção da ITO, foi de 

6,5+ 9,5, e nos seis meses seguintes foi de 2,5+3,9 (Figura 21). Essa diferença na média de 

reações nos primeiros seis meses e nos últimos seis meses da manutenção foi estatisticamente 

significativa (p=0,005), de acordo com o teste T de comparação de médias para amostras 

pareadas.  
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Figura 21 – Número médio de reações na fase de manutenção da ITO, segundo o tempo de 

ocorrência  

 

Nota: Significância estatística do teste T para comparação de médias de 

reações nos primeiros seis meses e nos últimos seis meses, em amostra pareada 

(n=24): p=0,005. 

 

Na figura 22, é demonstrado o número de reações por paciente na fase de manutenção 

da ITO e nela é evidenciado que, nos primeiros seis meses, 41,7% deles apresentaram entre 

uma e quatro reações. A concentração de reações por paciente caiu nos últimos seis meses do 

primeiro ano de manutenção, onde 50,0% não apresentou nenhuma reação.  

 

Figura 22 – Proporção de reações por paciente na fase de manutenção da ITO, segundo        

tempo de ocorrência 
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Quanto ao tipo de reação (Figura 23), a ocorrência de sintomas leves foi de 48,8%, sendo 

registrados sintomas cutâneos (34,9%), sintomas do trato respiratório superior (7,9%) e 

sintomas do TGI (6,0%). Em relação aos sintomas cutâneos, a urticária foi a mais observada. A 

anafilaxia ocorreu em 42,3% do total das reações e os sintomas do trato respiratório inferior 

foram responsáveis por 8,8%. 

Na fase de manutenção, em 44,2% do total das reações havia algum fator de risco 

identificado (Figura 24). O exercício foi relatado em primeiro lugar (12,1%), seguido da 

transgressão da dieta (consumo de maneira excessiva de alimentos com LV ou irregularidade 

na aderência à manutenção) com 8,8%. A seguir, foram observados o jejum ou infecção (6,5%, 

cada), menstruação ou tentativa de suspensão do anti-H1 (1,9%, cada), ansiedade (1,4%) e crise 

de rinite (0,9%). Por fim, a não utilização do anti-H1, quando ainda não havia sido suspenso, 

ou crise de asma foram evidenciados em 0,5% das reações, cada um. Do total das 215 reações 

que ocorreram na fase de manutenção, 64 reações (29,8%) foram em pacientes com EoE, das 

quais, em 45 delas, não foi encontrado outra explicação. 

 

Figura 23 – Tipo de reação na fase de manutenção da ITO  
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Figura 24 – Fatores e cofatores relacionados à ocorrência de reações na fase de manutenção da 

ITO 

 

A interferência dos fatores de risco, na facilitação de reações durante a fase de 

manutenção, foi observada tanto no primeiro quanto no segundo semestre do seguimento. 

Entretanto, das 95 reações associadas a algum fator ou cofator conhecido, 68,4% ocorreram nos 

primeiros seis meses de manutenção (Figura 25). O número médio, no primeiro semestre 

(3,0+3,1), foi superior ao observado no segundo semestre (1,3+2,4), sendo a diferença nas 

médias estatisticamente significativa, conforme o teste T para amostras pareadas (p=0,003). 
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Figura 25 – Número total e número médio de fatores e cofatores relacionados às reações na fase 

de manutenção da ITO, segundo o tempo de ocorrência  

 

 

                    Nota: Significância estatística do teste T para comparação de médias de cofatores para           

reações na fase de manutenção nos primeiros seis meses e nos últimos seis meses, em 

amostra pareada (n=24): p=0,003. 

 

Das 215 reações que ocorreram na fase de manutenção, 91 (42,3%) foram anafilaxias e 

elas foram evidenciadas em 13 dos 24 pacientes que atingiram a fase de manutenção. Nenhum 

paciente apresentou anafilaxia grave na manutenção (Figura 26), sendo a maioria delas 

moderada (61,5%). 
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Figura 26 – Episódios de anafilaxia na fase de manutenção da ITO, segundo classificação de 

gravidade* 

 

*Fonte: Muraro, 2007 (133). 

 

Entre os pacientes que atingiram a fase de manutenção (Figura 27), a taxa de anafilaxia 

foi de 54,2%. Dos 13 pacientes, três tiveram episódio único de anafilaxia e outros três tiveram 

dois episódios. A quantidade máxima foi de 26 vezes e esse alto número foi apresentado por 

dois pacientes (os mesmos pacientes que apresentaram mais reações ao longo da fase de 

manutenção). A adrenalina foi utilizada por cinco pacientes. Somente um paciente utilizou 

adrenalina auto injetável e, os outros quatro, receberam adrenalina no pronto-socorro. A taxa 

de uso de adrenalina foi de 5,5%.  
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Figura 27 – Distribuição do número de episódios de anafilaxia e de vezes de uso de adrenalina, 

por paciente, na fase de manutenção da ITO 

 

* Taxa de anafilaxia = (Nº de pacientes com anafilaxia x 100) / Nº total de 

pacientes. 

** Taxa de uso de adrenalina = (Nº de vezes uso de adrenalina x 100) / Nº 

de episódios de anafilaxia. 

 

A maioria dos episódios de anafilaxia também ocorreram nos primeiros seis meses da 

fase de manutenção (70,3%), principalmente no intervalo de tempo entre um e três meses 

(30,8%) (Figura 28).  
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Figura 28 – Proporção de anafilaxias na fase de manutenção da ITO, segundo o tempo de 

ocorrência 

 

O número médio de anafilaxias por paciente na manutenção foi de 3,8+7,4, sendo 

observada queda da média durante o período de observação de 1 ano: nos primeiros seis meses 

após a ITO foi de 2,7+5,6; e nos últimos seis meses foi de 1,1+2,1 (Figura 29). Essa diferença 

na média de anafilaxias não foi estatisticamente significativa (p=0,078), segundo o teste T de 

comparação de médias para amostras pareadas.  

 

Figura 29 – Número médio de anafilaxia durante a fase de manutenção da ITO, segundo tempo 

de ocorrência 

 

Nota: Significância estatística do teste T para comparação de médias de reações nos primeiros 

seis meses e nos últimos seis meses, em amostra pareada (n=24): p=0,078. 

 

Houve uma queda na proporção de pacientes que tiveram anafilaxia entre o primeiro e 

segundo semestre de manutenção da ITO (Figura 30). Nos primeiros seis meses, 45,8% não 

apresentaram nenhuma anafilaxia, enquanto entre 7-12 meses de manutenção, a proporção de 

pacientes, que não mais apresentou anafilaxia, foi de 70,8%. 
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Figura 30 – Proporção de anafilaxia por paciente na fase de manutenção da ITO, segundo tempo 

de ocorrência 

 

A presença de algum fator de risco associado a ocorrência de anafilaxia foi observada 

em 45,1% dos 91 episódios evidenciados na fase de manutenção (Figura 31). Fatores 

relacionados à dieta, seja por excesso de consumo de alimentos com LV ou falta de aderência 

a manutenção do consumo mínimo de LV e/ou derivados, foram encontrados em 14,3% dos 

quadros de anafilaxia. O segundo mais observado, foi a presença de infecção (8,8%), seguida 

de exercício (7,7%) e jejum (4,4%). Do total de anafilaxias na fase de manutenção, 29 (31,9%) 

ocorreram em pacientes com EoE, das quais em 19 não foi referido nenhum fator ou cofator 

associados. 
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Figura 31 – Fatores e cofatores relacionados à ocorrência de anafilaxia na fase de manutenção 

da ITO 

 

 

A maior parte das 41 anafilaxias, com relato de fatores de risco na fase de manutenção 

da ITO (Figura 32), ocorreu nos primeiros seis meses (75,6%). Assim, o número médio de 

anafilaxias com presença de fatores associados no primeiro semestre (1,4+2,6) foi superior ao 

observado no segundo semestre (0,5+1,1), sendo a diferença nas médias estatisticamente 

significativa, conforme o teste T para amostras pareadas (p=0,048). 
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Figura 32 – Número total e número médio de fatores e cofatores relacionados às anafilaxias na 

fase de manutenção da ITO, segundo o tempo de ocorrência 

 

 

 

Nota: Significância estatística do teste T para comparação de médias de cofatores 

para anafilaxias na fase de manutenção nos primeiros seis meses e nos últimos seis 

meses, em amostra pareada (n=24): p=0,048. 
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5.4 ESOFAGITE EOSINOFÍLICA NA IMUNOTERAPIA ORAL 

 

5.4.1 CARACTERÍSTICAS DOS CASOS COM E SEM ESOFAGITE 

EOSINOFÍLICA 

 

Dos 27 pacientes que participaram do estudo, seis (22,2%) foram diagnosticados com 

EoE após o início da ITO. Algumas características demográficas e da ITO, dos pacientes com 

e sem EoE, encontram-se na Tabela 16.  

Entre os casos com EoE, a maioria era do sexo feminino (83,3%), diferentemente dos 

pacientes sem EoE, nos quais predominou o sexo masculino (52,4%). Quanto à média de idade, 

ela foi maior nos casos com EoE (13,5+11,7 anos), entre os quais constava o paciente com idade 

mais elevada (35 anos). Nos casos sem EoE, a média de idade foi de 9,0+4,1 anos (Tabela 16). 

A taxa de sucesso e o volume médio de LV consumido no final de um ano da fase de 

manutenção variou conforme a ocorrência de EoE, com diferenças estatisticamente 

significantes (p<0,05) entre os dois grupos (com e sem EoE), como se mostra na Tabela 16. A 

taxa de sucesso entre os pacientes que não apresentaram EoE (81,0%) foi 2,4 vezes superior à 

observada entre aqueles com EoE (33,3%). Quanto ao volume médio de LV ao final de um ano 

da fase de manutenção, foi cerca de 14,0% superior nos casos sem EoE (146,3+14,6 ml) em 

comparação aos pacientes com EoE (128,8+15,5 ml). O volume de LV tolerado no dia D 

também foi superior no grupo sem EoE. A duração média da ITO foi de 7,8+1,7 meses (casos 

com EoE) e de 5,5+2,7 meses (casos sem EoE). O tamanho médio do TCLI para LP pré-ITO 

foi semelhante entre os casos com e sem EoE: 13,8+4,8 mm e 13,4+6,2 mm, respectivamente 

(Tabela 16). 

Pacientes que desenvolveram EoE, apresentaram um número médio de episódios de 

reações e de anafilaxia bem superior ao observado nos pacientes sem EoE. Todos os pacientes 

com EoE apresentaram reação tanto na fase de indução quanto na de manutenção. Na fase de 

indução, o número médio de reações nos pacientes com EoE foi de 16,5+11,8 e, na manutenção, 

de 15,3+17,4. Ao longo de todo o seguimento (fases de indução e de manutenção), o número 

médio total de reações foi de 36,3+26,4 nos pacientes com EoE, em contraposição ao observado 

entre os casos sem EoE que foi de 16,9+19,5 episódios (Tabela 16). 

Dos seis pacientes com EoE, três apresentaram anafilaxias (taxa de 50,0%), nos quais o 

número médio total de episódios foi de 12,3+16,7. Entre os 21 casos sem EoE, 13 tiveram 

ocorrência de anafilaxias (taxa de 61,9%), mas o número médio total de episódios (4,7+7,8) foi 

inferior ao apresentado pelo grupo com EoE. Na fase de indução, o número médio de episódios 
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de anafilaxia foi de 3,3+5,8 nos casos com EoE, e na fase de manutenção, de 7,3+ 12,5. Entre 

os casos sem EoE, esse número foi de 1,6+2,4 e de 3,1+6,2 episódios nas fases de indução e 

manutenção, respectivamente (Tabela 16). 

 

Tabela 16 – Características demográficas e da ITO, conforme ocorrência de EoE 

Características 
Ocorrência de EoE 

p* 
Sim Não 

Nº de pacientes 6 21  

Média de idade no início da ITO (anos) 13,5+11,7 9,0+4,1 0,391 

Sexo feminino (%) 83,3 47,6 0,277 

Taxa de sucesso do protocolo ITO (%)** 33,3 81,0 0,044 

Duração média da ITO (meses) 7,8+1,7 5,5+2,7 0,132 

Tamanho médio do TCLI para LP pré-ITO (mm) 13,8+4,8 13,4+6,2 0,895 

Volume médio de LV no dia D (ml) 132,5+23,6 146,3+9,6 0,204 

Volume médio de LV após um ano (ml) 128,8+15,5 146,3+14,6 0,041 

Nº médio de reações na fase de indução 16,5+11,8 8,9+10,1 0,126 

Nº médio de reações na fase de manutenção 15,3+17,4 7,7+12,1 0,300 

Nº médio total de reações 36,3+26,4 16,9+19,5 0,100 

Nº médio de anafilaxias na fase de indução 3,3+5,8 1,6+2,4 0,450 

Nº médio de anafilaxias na fase de manutenção 7,3+12,5 3,1+6,2 0,318 

Nº médio total de anafilaxias 12,3+16,7 4,7+7,8 0,160 

Taxa de anafilaxia (%)*** 50,0 61,9 0,945 

* Para as médias, a significância estatística é referente ao teste T para amostras independentes; para as 

proporções, a significância estatística é referente ao teste exato de Fisher. 

** Taxa de sucesso = (nº de pacientes que atingiram 150 ml de leite no dia D x 100) / nº total de pacientes.  

*** Taxa de anafilaxia = (nº paciente que apresentaram anafilaxia x 100) / nº total de pacientes. 

Nota: todos os valores médios são acompanhados dos respectivos desvios padrão. 

  

Os pacientes com e sem EoE tiveram os valores médios das IgE específicas comparadas 

no período pré-ITO e com um ano da fase de manutenção (Figura 33).  Pelo teste T para 

amostras independentes, as médias das IgE específicas, entre os dois grupos, em cada período 

avaliado, não tiveram diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) (Tabela 17).  

No período pré-ITO, entre os casos com EoE, os valores médios das IgE específicas 

(kUA/l) foram de: 39,6+39,4 (leite); 5,4+4,3 (alfa-lactoalbumina); 13,5+16,7 (beta-

lactoglobulina); e 52,9+47,8 (caseína). Já entre os casos sem EoE, nesse mesmo período, os 

valores médios das IgE específicas (kUA/l) para leite (41,6+34,1), alfa-lactoglobulina 

(16,1+25,8) e beta-lactoglobulina (16,7+24,2) foram superiores aos observados entre os casos 

com EoE. Somente os valores de IgE específica para caseína (40,5+36,9) nos casos sem EoE 

apresentou média inferior à dos casos com EoE, na fase pré-ITO (Figura 33).  

Entre os casos com EoE, no período de um ano da fase de manutenção, os valores 

médios das IgE específicas (kUA/l) foram de: 45,3+40,6 (leite); 30,4+32,9 (alfa-
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lactoglobulina); 22,7+30,8 (beta-lactoglobulina); e 26,4+25,3 (caseína). Para os casos sem EoE, 

nesse mesmo período, todos os valores médios das IgE específicas (leite de 15,7+21,6; alfa-

lactoglobulina de 8,2+10,8; beta-lactoglobulina de 4,2+6,1; e caseína de 12,8+18,6) foram 

inferiores aos observados no grupo com diagnóstico de EoE (Figura 33). 

 

Figura 33 – Valor médio das IgE específicas (kUA/l) durante a ITO, conforme a ocorrência de 

EoE  

 

 

Tabela 17 – Valor de p para comparação das médias das IgE específicas para leite e frações dos 

casos com e sem EoE 

 IgE específica 

Período Leite Alfa-lactoalbumina Beta-lactoglobulina Caseína 

 p p p p 

Pré-ITO 0,914 0,379 0,791 0,558 

Um ano 0,243 0,271 0,316 0,257 

Nota: Comparação de médias das IgE específicas nos casos com e sem EoE, pelo teste T para amostras 

independentes, no período pré-ITO e com um ano da fase de manutenção do protocolo. 
 

Em relação às IgG4 específicas (Figura 34), no período pré-ITO, os valores médios 

(mg/l) dos casos com EoE (alfa-lactoalbumina de 0,3+0,3; beta-lactoglobulina de 0,2+0,2; e 

caseína de 2,5+2,2) foram inferiores aos observados entre os casos sem EoE (alfa-
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lactoalbumina de 0,9+0,9; beta-lactoglobulina de 0,5+0,6; e caseína de 2,6+4,1). Essas 

diferenças não foram estatisticamente significantes (p>0,05), conforme o teste T de comparação 

de médias para amostras independentes (Tabela 18).  

Ainda conforme a Figura 34, com um ano da fase de manutenção, os valores médios das 

IgG4 específicas (mg/l) entre os casos com EoE (alfa-lactoalbumina de 21,2+9,2; beta-

lactoglobulina de 12,8+6,5; e caseína de 21,1+8,0) foram superiores aos observados no grupo 

sem EoE (alfa-lactoalbumina de 6,9+7,7; beta-lactoglobulina de 9,0+10,5; e caseína de 

4,6+5,8). Para a IgG4 específica para alfa-lactoalbumina e IgG4 específica para caseína, essas 

diferenças foram estatisticamente significantes (p<0,05) (Tabela 18). 

 

Figura 34 – Valor médio das IgG4 específicas (mg/l) na ITO, conforme ocorrência de EoE  

 

Tabela 18 – Valor de p para comparação das médias das IgG4 específicas para frações dos casos 

com e sem EoE 

Período 

IgG4 específicas 

Alfa-lactoalbumina Beta-lactoglobulina Caseína 

p p p 

Pré-ITO 0,067 0,264 0,972 

Um ano 0,014 0,557 0,001 

Nota: Comparação de médias das IgG4 específicas nos casos com e sem EoE, pelo teste T para amostras 

independentes, no período pré-ITO e com um ano da fase de manutenção do protocolo. 
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Na Tabela 19, pode-se observar algumas variáveis correlacionadas a ocorrência de EoE 

durante o protocolo da ITO. A presença de EoE apresentou correlação moderada e negativa 

com o volume de LV tolerado, tanto no dia D (r = -0,444) quanto após um ano da manutenção 

(r = -0,420). Os valores de IgE específica um ano após o final da indução para alfa-

lactoalbumina (r = 0,495), IgE específica para caseína (r = 0,492) e a IgG4 específica para alfa-

lactoalbumina (r = 0,600) também apresentaram correlações moderadas, mas positivas. Quanto 

a IgG4 específica para caseína após um ano da indução (r = 0,745), a correlação foi forte e 

positiva. As demais variáveis testadas não apresentaram correlação estatisticamente 

significantes com a presença de EoE.  

 

Tabela 19 – Variáveis correlacionadas a ocorrência de EoE, durante a ITO  

Variáveis 
Nº de 

casos 

Ocorrência de EoE  

r* Classificação p 

Volume de leite no dia D (ml) 27 -0,444 Moderada 0,020 

Volume de leite após 1 ano (ml) 24 -0,420 Moderada 0,041 

IgE específica alfa-lactoalbumina um ano (kUA/l) 17 0,495 Moderada 0,043 

IgE específica beta-lactoglobulina um ano (kUA/l) 17 0,492 Moderada 0,045 

IgG4 específica alfa-lactoalbumina um ano mg/l) 16 0,600 Moderada 0,014 

IgG4 específica caseína um ano (mg/l) 16 0,745 Forte 0,001 

* r = coeficiente de correlação ponto-bisserial (matematicamente equivalente à correlação de Pearson, sendo 

uma das variáveis dicotômica, no caso EoE, e a outra variável contínua). 

Nota: Variáveis testadas que não apresentaram coeficientes de correlação com EoE estatisticamente 

significantes (p>0,05): idade no início da ITO (anos); duração da ITO (meses); tamanho do TCLI pré-ITO e 

com um ano (mm); IgE específica para leite, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína pré-ITO 

(kUA/l); IgE específica leite e caseína um ano (kUA/l); IgG4 específica alfa-lactoalbumina, beta-

lactoglobulina e caseína pré-ITO (mg/l); IgG4 específica beta-lactoglobulina um ano (mg/l); número total de 

reações; número total de anafilaxias. 

 

5.4.2 SINTOMAS GASTROINTESTINAIS DURANTE A IMUNOTERAPIA ORAL 

 

Ao longo do seguimento, 20 pacientes (74,1%) apresentaram sintomas do TGI imediatos 

após ingerir alimentos com LV, considerados sintomas IgE mediados. O relato de sintomas do 

TGI sem associação com LV foi relatado por 14 pacientes (51,9%), sendo oito pacientes sem o 

diagnóstico de EoE. A indicação da EDA baseou-se na persitência e gravidade de sintomas e/ou 

ausência de resposta às medidas sintomáticas. Desses 14 casos, nove realizaram EDA, sendo 

que seis confirmaram diagnóstico de EoE e três deles não. 

Dentre esses pacientes com sintomas do TGI sem diagnóstico de EoE, quatro 

começaram a relatar o inicio dos sintomas ainda na fase de indução. Em dois deles, os sintomas 

também foram relatados na fase de manutenção. Nos outros quatro pacientes, os sintomas 
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tiveram início somente na manutenção. O principal sintoma relatado foi dor abdominal, citado 

por todos eles, seguidos por náuseas, vômitos e epigastralgia. Esses três últimos sintomas só 

foram relatados na fase de indução. Comparando-os com os pacientes com sintomas do TGI 

que evoluiram com EoE (Figura 35), alguns sintomas só foram relatados em pacientes com 

EoE: disfagia, sialorréia abundante, gosto amargo na boca e eructação.  

Os pacientes diagnosticados com EoE apresentaram melhora dos sintomas após o inicio 

do tratamento com budesonida deglutida e omeprazol.  

Os quatro pacientes com sintomas do TGI sem diagnóstico de EoE, que apresentaram 

sintomas na fase de indução, fizeram curso de duas a oito semanas de omeprazol e ajuste da 

dose do LV, com melhora da sintomatologia, e a ITO foi mantida sem intercorrências. Desses 

quatro, somente um realizou EDA na indução, e apesar do exame endoscópico ter sido normal, 

esse paciente foi o único que não conseguiu tolerar 150 ml de LV no dia D, devido a ocorrência 

de anafilaxia.  

Quando observamos o período de manutenção da ITO, tivemos seis pacientes que 

apresentavam sintomas do TGI sem diagnóstico de EoE (quatro iniciaram sintomas nessa fase 

e dois já tinham sintomas na indução, com melhora após omeprazol e recidiva da sintomatologia 

na manutenção). Nesse período os sintomas foram ocasionais e não foi iniciado medicação para 

nenhum deles nesse momento. Desses, dois realizaram EDA que resultaram normais.  

A taxa de sucesso dos pacientes com sintomas do TGI sem EoE foi maior que a dos 

pacientes com EoE, bem como o volume de LV tolerado no dia D e após um ano de seguimento. 

O tempo de duração da ITO, a média de reações e de anafilaxias foi maior nos pacientes com 

EoE. Na Figura 35 destacamos as características clínicas e imunológicas dos pacientes que 

apresentaram sintomas do TGI, conforme o diagnóstico ou não de EoE. 

 

Figura 35 – Características dos pacientes submetidos à ITO, segundo ocorrência de sintomas 

do TGI com e sem EoE 

Características com EoE sem EoE  

Nº de pacientes  6 8 

Sintomas do trato gastrointestinal 

Dor abdominal, náuseas, 

vômitos, epigastralgia, diarreia, 

disfagia, salivação, gosto amargo 

na boca, eructação 

Dor abdominal, náuseas, 

vômitos, epigastralgia 
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Persistência dos sintomas do trato 

gastrointestinal 
Melhora com tratamento de EoE Variável 

Taxa de sucesso da ITO (%)* 33,3 87,5 

Duração da ITO (meses) - (média+DP) 7,8 +1,7 6,4+3,7 

Volume de LV no dia D (ml) - (média+DP) 132,5+23,6 148,1+5,3 

Volume de LV após um ano (ml) - (média+DP) 128,8+15,5 150+0,1 

Nº total de reações - (média+DP) 36,3+26,4 18,8+14,3 

Nº total de anafilaxias - (média+DP) 12,3+16,7 5,6+6,1 

Taxa de anafilaxia (%)** 50,0 75,0 

TCLI LP pré-ITO (média+DP e variação) 13,8+4,8 (5,0 - 19,5) 14,8+6,5 (3,0 – 25,0) 

IgE específica leite 

(média+DP e variação) 

Pré-ITO 39,6+39,4 (5,6 - >100,0) 
56,5+34,7 (12,3 - 

>100,0) 

Um ano 45,3+40,7 (6,5 – 77,4) 25,2+28,2 (5,3 – 80,6) 

IgE específica alfa-

lactoalbumina 

(média+DP e variação) 

Pré-ITO 5,4+4,3 (0,9 – 10,0) 13,9+6,4 (11,2 – 23,0) 

Um ano 30,4+32,9 (1,5 – 65,9) 13,9+13,1 (2,3 – 37,1) 

IgE específica beta-

lactoglobulina 

(média+DP e variação) 

Pré-ITO 13,5+16,7 (0,2 – 41,5) 18,6+13,7 (1,6 – 33,3) 

Um ano 22,7+30,8 (0,7 – 66,5) 6,9+8,3 (1,3 – 23,2) 

IgE específica caseína 

(média+DP e variação) 

Pré-ITO 52,9+47,8 (2,9 - >100,0) 53,1+42,3 (2,4 - >100,0) 

Um ano 26,4+25,3 (2,32 – 61,9) 20,0+24,9 (2,25 – 53,3) 

IgG4 específica alfa-

lactoalbumina 

(média+DP e variação) 

Pré-ITO 0,3+0,3 (0,1 – 0,8) 1,8+0,7 (0,6 – 2,6) 

Um ano 21,2+ 9,2 (11,6 - >30,0) 10,0+8,1 (5,2 – 24,4) 

IgG4 específica beta-

lactoglobulina 

(média+DP e variação) 

Pré-ITO 0,2+0,2 (0,2 – 0,5) 0,9+0,6 (0,3 – 1,8) 

Um ano 12,8+6,5 (6,1 – 19,1) 12,8+13,6 (0,4 - >30,0) 

IgG4 específica caseína 

(média+DP e variação) 

Pré-ITO 2,5+2,2 (0,4 – 5,4) 5,3+5,4 (0,4 – 14,5) 

Um ano 21,1+8,0 (14,3 - >30,0) 6,6+7,0 (0,8 – 19,3) 

* Taxa de sucesso = (nº de pacientes que atingiram 150 ml de leite no dia D x 100) / nº total de pacientes. 

** Taxa de anafilaxia = (nº paciente que apresentaram anafilaxia x 100) / nº total de pacientes. 
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5.4.3 ESOFAGITE EOSINOFÍLICA: UMA SÉRIE DE CASOS 

 

Cinco pacientes foram diagnosticados com EoE na fase de indução da ITO (pacientes 1 

a 5) e um na fase de manutenção (paciente 6), com até um ano de seguimento após o término 

da ITO (Figura 36). A maioria dos pacientes era do sexo feminino (n=5). Todos os casos 

possuíam outra atopia associada: asma e rinite (paciente 1); asma, rinite e alergia a ovo superada 

– piora da dermatite atópica (paciente 2), rinite e alergia a soja superada – anafilaxia (paciente 

3); asma (paciente 4); rinite e dermatite atópica (paciente 5); e asma, rinite e alergia a amendoim 

não superada – angioedema (paciente 6).  

Nenhum dos pacientes tinha sintomas clínicos antes de iniciar a ITO e todos possuíam 

EDA prévia à ITO sem alterações macroscópicas típicas ou número aumentado de eosinófilos 

(Figura 36). Um dos pacientes tratou DRGE e gastrite com ranitidina e domperidona quando 

criança (paciente 1), porém estava assintomático e sem uso de medicação há alguns anos.  

Os sintomas clínicos foram variados e, com relação às alterações endoscópicas do 

diagnóstico, somente um caso (paciente 1) não apresentava alterações típicas na macroscopia. 

Todos possuíam número de eosinófilos elevados (Figura 36).  

 

Figura 36 – Idade e características dos pacientes com diagnóstico de EoE durante a ITO 

Características 
Paciente com EoE 

① ② ③ ④  ⑤ ⑥ 

Idade (anos) no início 

do protocolo da ITO 
12 35 6 4 18 6 

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Masculino 

Fase do protocolo da 

ITO com diagnóstico 

de EoE 

Indução Indução Indução Indução Indução Manutenção 

Sintomas clínicos 

Disfagia, 

dor 

abdominal, 

epigastralg

ia, náuseas 

e vômitos 

Dor 

abdominal, 

epigastralgia 

Náuseas e 

vômitos 

Dor 

abdominal, 

epigastralgia

, náuseas, 

sialorreia 

excessiva, 

gosto 

Dor 

abdominal, 

epigastralg

ia e 

náuseas 

Dor 

abdominal, 

epigastralgia, 

vômitos, 

impactação, 

disfagia, 

diarreia, 
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amargo na 

boca 

sialorreia e 

eructação 

Volume de leite (ml) 

no diagnóstico 
10 0,5 15 0,5 0,1 150 

Atopia associada 
Asma e 

rinite 

Asma, rinite, 

alergia a ovo 

superada 

(dermatite) 

Rinite, 

alergia à soja 

superada 

(anafilaxia) 

Asma 

Rinite, 

dermatite 

atópica 

Asma, rinite, 

alergia 

amendoim 

não superada 

(angioedema) 

EDA pré-

ITO 

Alteração 

macroscópi

ca 

Nenhuma Nenhuma  Nenhuma Nenhuma Nenhuma Nenhuma 

Alteração 

microscópi

ca 

Esofagite 

crônica 

inespecífic

a 

Esofagite 

crônica 

inespecífica / 

processo 

inflamatório 

na transição 

esofagogástri

ca 

Gastrite 

crônica leve 

/ duodenite 

Esofagite 

crônica 

inespecífica 

Esofagite 

crônica 

inespecífic

a / gastrite 

crônica 

leve 

Nenhuma 

Nº de 

eosinófilos 
Zero 3 Zero Zero 1 Zero 

EDA do 

diagnósti

co 

Alteração 

macroscópi

ca 

Nenhuma 

Todo o 

esôfago com 

finas estrias 

e próximo à 

transição 

gástrica, 

mucosa 

espessada 

com 

apagamento 

de vasos e 

pequenas 

erosões 

puntiformes 

Esôfago 

distal com 

mucosa 

nacarada, 

pontos 

esbranquiçad

os e perda 

padrão 

vascular 

Esôfago 

distal com 

mucosa 

nacarada e 

pontos 

esbranquiçad

os 

Todo o 

esôfago 

com 

mucosa 

nacarada e 

estrias 

longitudin

ais 

Microabscess

os, fissuras 

longitudinais 

e 

traqueízação 

do esôfago 

Alteração 

microscópi

ca 

Esofagite 

discreta, 

gastrite 

Esofagite 

erosiva 

discreta, 

gastrite 

Esofagite 

crônica leve, 

gastrite 

crônica leve, 

Esofagite 

crônica não 

erosiva 

moderada, 

Esofagite 

crônica 

moderada 

e 

Esofagite 

crônica 
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crônica 

leve 

crônica, 

duodenite 

crônica 

inespecífica 

duodenite 

crônica leve 

gastrite e 

duodenite 

crônica leve  

pangastrite 

erosiva 

moderada 

Nº de 

eosinófilos 

Distal - 20 

Médio - 

NR 

Proximal - 

NR 

Distal - 15 

Médio - NR 

Proximal - 

NR 

Distal - 30 

Médio - NR 

Proximal - 

NR 

Distal - 40 

Médio - NR 

Proximal - 

15 

Distal - 35 

Médio - 40 

Proximal - 

30 

Distal - >60 

Médio - >60 

Proximal - 

>60 

 NR = Não realizado 
 

Durante a ITO, a solicitação de EDA só era realizada caso o paciente apresentasse algum 

sintoma sugestivo de EoE, sintomas TGI persistentes e não responsivos à medicação 

sintomática, ou se evoluísse com aumento na frequência de reações, em doses previamente 

toleradas e na ausência de outros cofatores. O paciente 6 foi o único que não realizou EDA 

durante a fase de indução da ITO. Além dos pacientes 1-5, que realizaram EDA durante a fase 

de indução e foram diagnosticados com EoE, outros dois pacientes também fizeram EDA; um 

deles devido a ocorrência de sintomas do TGI frequentes e anafilaxias frequentes e o outro 

devido à ocorrência frequente de anafilaxias (n=9 reações, todas em ambiente hospitalar; n=6, 

sendo 1 no hospital e 5 em casa, respectivamente), no entanto, os exames foram normais, em 

ambos os casos, e não foram diagnosticados com EoE durante a ITO.  

Três pacientes realizaram EDA durante o ano de seguimento após o término do 

protocolo, porém não foram diagnosticados com EoE. Dois deles, devido à dor abdominal 

ocasional e o outro paciente, devido a episódios de anafilaxia que se iniciaram após cinco meses 

do término da indução.  

Os desfechos observados foram os seguintes: dessensibilização total (pacientes 2 e 6); 

dessensibilização parcial (pacientes 1 e 5); e desistência (paciente 3 e 4). Ao final de um ano de 

seguimento, dos quatro pacientes que permaneceram na ITO, somente um tolerava 150 ml de 

LV (paciente 2), porém os demais mantinham ingesta de LV e com volume de LV > 115 ml 

(pacientes 1, 5 e 6). Um paciente conseguiu aumentar o volume de LV (paciente 1) entre o dia 

D e após um ano de seguimento e outro necessitou reduzir o volume (paciente 6). Os outros 

dois (pacientes 2 e 5) mantiveram o volume do dia D ao final de um ano de seguimento (Figura 

37). 

Todos os pacientes com EoE apresentaram reação tanto na fase de indução quanto na de 

manutenção. Na fase de indução, o número médio de reações foi de 16,5+11,8, sendo sete o 

número mínimo de reações (paciente 3) e 33, o máximo (paciente 5). Na manutenção, o número 
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médio de reações foi de 15,3+17,4, sendo quatro o número mínimo de reações (paciente 6) e 

41, o número máximo (paciente 5). O número médio total de reações foi de 36,3+26,4, sendo o 

número mínimo de 17 e o número máximo de 74 reações ao longo de toda ITO (fase de indução 

+ fase de manutenção) (Figura 37). 

Conforme a Figura 37, com relação à ocorrência de anafilaxias, na fase de indução, 

quatro pacientes não apresentaram nenhum episódio (pacientes 2, 3, 4 e 6) e dois tiveram 10 

anafilaxias cada um (pacientes 1 e 5). O número médio de anafilaxias na indução foi de 3,3+5,8. 

Vale ressaltar que os pacientes 3 e 4 saíram da ITO ainda na fase de indução e o paciente 6 só 

teve o diagnóstico de EoE na manutenção. O paciente 3, após o diagnóstico de EoE, foi tratado 

seguindo outro protocolo, utilizando leite processado, mas, enquanto estava realizando a ITO, 

não foram evidenciados episódios de anafilaxia. 

O número médio de anafilaxias na manutenção foi de 7,3+12,5. Entre os casos com EoE, 

na fase de manutenção, dos quatro pacientes que permaneceram na ITO, somente um não teve 

anafilaxia na manutenção (paciente 6), sendo o número mínimo de um episódio (paciente 2) e 

o máximo de 26 (paciente 5) (Figura 37). O número médio total de anafilaxias foi de 12,3+16,7, 

sendo o número mínimo de zero e máximo de 36 anafilaxias ao longo da ITO.  

 

Figura 37 – Características dos pacientes que evoluíram com EoE durante a ITO 

Características 
Paciente com EoE 

① ② ③ ④  ⑤ ⑥ 

Duração da fase de 

indução do protocolo 

(meses) 

10 7 

Desistência 

antes de 

concluir a fase 

de indução (3 

meses após 

início da ITO) 

Desistência 

antes de 

concluir a fase 

de indução (3 

meses após 

início da ITO) 

8 6 

Dessensibilização Parcial Total NA NA Parcial Total 

Volume de LV (ml) no 

dia D 
100 150 NA NA 130 150 

Volume de LV (ml) no 

final da fase de 

manutenção* 

115 150 NA NA 130 120 

Nº de episódios de 

reação na indução 
30 8 7** 8** 33 13*** 
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Nº de episódios de 

reação na manutenção 
5 11 NA NA 41 4 

Nº de episódios de 

anafilaxia na indução 
10 Nenhum Nenhum** Nenhum** 10 Nenhum*** 

Nº de episódios de 

anafilaxia na 

manutenção 

2 1 NA NA 26 Nenhum 

* 1 ano após o término da indução. 

** até o momento da interrupção da ITO. 

*** paciente só foi diagnosticado com EoE na fase de manutenção. 

NA = não se aplica. 

 

O tamanho da urtica TCLI para LP variou de 5 a 19,5 mm. Antes da ITO, metade dos 

pacientes com EoE apresentaram a diluição 1/1.000 como última titulação positiva. A variação 

da titulação, no TCLI, foi de 1/1.000 (diluição mais concentrada) para 1/100.000 (diluição 

menos concentrada) (Figura 38). O acompanhamento do TCLI, tanto a evolução da titulação 

quanto a média do tamanho da urtica, ao longo do tempo, foi prejudicado porque a maioria não 

conseguiu suspender o anti-H1. Ao final de um ano, somente um realizou o TCLI e reagiu até 

o LP. Os valores das IgE específicas e IgG4específicas de cada paciente e, em todos os tempos 

de coleta, estão expostos a seguir. A coleta pré-ITO e no dia D do paciente 6 não foi possível 

pois o mesmo só entrou no estudo com um mês do término da indução (Figura 38). 

 

Figura 38 – Avaliação imunológica dos pacientes que evoluíram com EoE durante a ITO 

Avaliação 
Paciente com EoE 

① ② ③ ④  ⑤ ⑥ 

TCLI LP - pré-ITO (mm) 13,5 15,0 5,0 14,5 19,5 15,0 

TCLI LP - um ano (mm) 
Uso de 

anti-H1 
4,5 NA NA 

Uso de 

anti-H1 

Uso de 

anti-H1 

TCLI - última titulação positiva 

pré-ITO 
1/1.000 1/10.000  1/1.000 1/1.000 1/10.000 1/100.000 

TCLI – última titulação com um 

ano 

Uso de 

anti-H1 
Leite puro NA NA 

Uso de 

anti-H1 

Uso de 

anti-H1 

IgE específica 

pré-ITO 

(kUA/l) 

Leite >100,0 5,6 30,2 6,8 55,3 * 

Alfa-

lactoalbumina 
9,2 0,9 6,1 1,1 10,0 * 

Beta-

lactoglobulina 
10,6 0,2 41,5 1,4 13,7 * 
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Caseína >100,0 2,9 >100,0 6,0 55,4 * 

IgE específica  

dia D (kUA/l) 

Leite 24,7 15,8 NA NA 36,8 * 

Alfa-

lactoalbumina 
2,6 5,0 NA NA 11,8 * 

Beta-

lactoglobulina 
2,2 6,6 NA NA 10,7 * 

Caseína 30,8 6,3 NA NA 32,4 * 

IgE específica 

6 meses 

(kUA/l) 
 

Leite 18,9 9,4 NA NA >100,0 60,5 

Alfa-

lactoalbumina 
2,1 3,7 NA NA 55,6 42,5 

Beta-

lactoglobulina 
2,4 4,1 NA NA 84,5 13,4 

Caseína 24,6 2,9 NA NA >100,0 26,5 

IgE específica 

um ano (kUA/l) 

Leite 13,9 6,6 NA NA 83,2 77,4 

Alfa-

lactoalbumina 
1,5 3,3 NA NA 51,0 65,9 

Beta-

lactoglobulina 
1,6 0,6 NA NA 66,5 22,3 

Caseína 18,7 2,3 NA NA 61,9 22,5 

IgG4 específica  

pré-ITO (mg/l) 

Alfa-

lactoalbumina 
0,8 0,5 0,2 0,1 0,2 * 

Beta-

lactoglobulina 
0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 * 

Caseína 5,4 1,2 4,35 0,42 1,4 * 

IgG4 específica 

dia D 

(mg/l) 

Alfa-

lactoalbumina 
4,1 >30,0 NA NA 2,3 * 

Beta-

lactoglobulina 
4,5 16,2 NA NA 2,6 * 

Caseína 14,4 >30,0 NA NA 3,0 * 

IgG4 específica 

6 meses 

(mg/l) 

Alfa-

lactoalbumina 
13,2 >30,0 NA NA >30,0 >30,0 

Beta-

lactoglobulina 
17,5 15,8 NA NA 10,6 25,2 

Caseína >30,0 23,2 NA NA 21,7 27,0 

IgG4 específica 

um ano 

(mg/l) 

Alfa-

lactoalbumina 
11,6 22,0 NA NA >30,0 * 

Beta-

lactoglobulina 
19,1 13,3 NA NA 6,1 * 

Caseína >30,0 14,3 NA NA 19,1 * 
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* Não dosado. 

NA = não se aplica. 

 

A partir do momento do diagnóstico, durante a ITO, os pacientes 1, 3, 4 e 5 iniciaram o 

tratamento com corticoide deglutido e IBP. O paciente 2 já havia iniciado o tratamento devido 

a queixa importante de epigastralgia e a realização da EDA foi 15 dias após o início das 

medicações. O tratamento com corticoide deglutido e IBP foi mantido após o diagnóstico de 

EoE durante todo o acompanhamento.  

Após o diagnóstico de EoE, foi discutido a interrupção do protocolo da ITO ou 

tratamento medicamentoso da EoE e subsequente tentativa de progressão das doses, relatando-

se os riscos e a chance maior de insucesso. A tomada de decisão foi realizada em conjunto com 

o paciente e os familiares. Para um paciente, foi feita a opção de interrupção da ITO (paciente 

4) e, para outro paciente, optou-se pela realização de um protocolo com leite processado 

(paciente 3). Em relação aos outros três, foi feita a opção de tentar manter a ITO. Nesse 

momento, cada paciente foi conduzido de maneira individual:  

a) paciente 1 - ficou um mês em casa tratando EoE com a mesma dose de LV do 

diagnóstico (10 ml, três vezes ao dia). Evoluiu com melhora dos sintomas de EoE. 

Conseguiu progredir a ITO até 100 ml quando foi realizado TPO com alimentos (dia 

D), com sucesso. Não realizou nova EDA durante a indução. O tratamento de EoE 

foi mantido durante toda a fase de indução da ITO. Na indução, o número de reações 

e de anafilaxias foi de 30 e dez, respectivamente; 

b) paciente 2 – como já havia iniciado o tratamento para EoE antes do resultado da 

EDA, foi mantida progressão da ITO, sem intervalo para tratamento em casa. 

Evoluiu com melhora dos sintomas de EoE e conseguiu chegar até 150 ml, quando 

foi realizado o dia D, sem intercorrências. Não fez nova EDA durante indução. O 

tratamento de EoE foi mantido durante toda a fase de indução da ITO. Na indução, 

o número de reações e de anafilaxias foi de oito e zero, respectivamente; 

c) paciente 3 – ficou três meses em casa tratando EoE com a mesma dose de LV do 

diagnóstico (15 ml, três vezes ao dia). O paciente morava em outro estado e optou-

se por mantê-lo mais tempo em casa. Retornou com melhora dos sintomas de EoE e 

com nova EDA que foi realizada três meses após o início do tratamento 

medicamentoso. A EDA não apresentava alteração macroscópica e, na microscopia, 

foi descrito esofagite distal leve e gastrite leve, com três a cinco eosinófilos por CGA 

na porção distal. Mesmo o paciente melhorando dos sintomas, equipe médica e 

familiares optaram por suspender a ITO e fazer outro tipo de terapêutica, com leite 
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processado. Na indução, o número de reações e de anafilaxias foi de sete e zero, 

respectivamente; 

d) paciente 4 – iniciado tratamento para EoE e mantido volume de LV (0,5 ml) do 

diagnóstico de hora em hora. Porém, a partir do décimo dia de tratamento, começou 

a apresentar tosse seca intensa e quinze dias após início do tratamento de EoE, como 

a tosse não melhorava, conversou-se com os pais e decidiu-se a suspensão da ITO. 

A partir daí, o paciente melhorou dos sintomas e foi mantido em dieta restritiva de 

LV e derivados novamente. O tratamento de EoE foi mantido por dois meses quando 

foi realizada nova EDA sem alterações macroscópicas, microscópicas e nenhum 

eosinófilo por CGA. Na indução, o número de reações e de anafilaxias foi de oito e 

zero, respectivamente; 

e) paciente 5 – ficou um mês em casa tratando EoE com a mesma dose de LV do 

diagnóstico (0,1 ml) de hora em hora. Evoluiu com melhora dos sintomas de EoE e 

realizou nova EDA dois meses após o início do tratamento da EoE que evidenciou 

melhora no aspecto macroscópico e sem eosinófilos. Foi feita a opção de se retornar 

a progressão da ITO e o paciente conseguiu chegar até 130 ml de LV, quando foi 

realizado o dia D.  O tratamento de EoE foi mantido durante toda a fase de indução 

da ITO. Número de reações e anafilaxias, na indução, foi de 33 e dez, 

respectivamente. 

O seguimento de um ano, após o término da fase de indução da ITO, não pode ser 

realizado no paciente 3 e 4, devido aos motivos expostos anteriormente. Os outros três pacientes 

foram seguidos durante um ano após a ITO e evoluíram da seguinte maneira: 

a) paciente 1 – manteve o tratamento de EoE durante todo esse período. Não conseguiu 

suspender o anti-H1 após um ano. Evoluiu com melhora dos sintomas de EoE. 

Conseguiu aumentar para 105 ml de LV após três meses do término, para 110 ml de 

LV após seis meses e, finalmente, 115 ml de LV após oito meses. Ainda foi feita 

uma tentativa para 120 ml de LV, após nove meses, mas teve anafilaxia. Ao final de 

um ano mantinha 115 ml de LV e não realizou nova EDA nesse período. Apresentou 

dois episódios de anafilaxia nesse período. Na manutenção o número de reações foi 

de cinco e de anafilaxias, dois; 

b) paciente 2 - continuava sem queixas de EoE e suspendeu o seu tratamento após um 

mês do dia D, quando foi realizado TPO sem anti-H1, com sucesso. No retorno, 

após três meses do término, voltou a se queixar de epigastralgia e foi solicitada nova 

EDA. Ela só foi realizada com um ano após o término e mostrava esofagite grau 
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leve, pequena úlcera pré-pilórica em cicatrização e biópsia com 20 eosinófilos por 

CGA. O tratamento para EoE foi reiniciado nesse momento. Apresentou um 

episódio de anafilaxia nesse período e após um ano, na fase de manutenção, 

consumia 150 ml de LV e derivados. Apresentou 11 reações na manutenção e um 

episódio de anafilaxia; 

c) paciente 5 - não conseguiu suspender o anti-H1 após um ano. Evoluiu com melhoras 

dos sintomas da EoE após início do tratamento medicamentoso. Manteve os 130 ml 

de LV ao dia e não foi tentada nova progressão durante o seguimento. Realizou nova 

EDA oito meses após o dia D, devido à ocorrência elevada de anafilaxias e ela foi 

normal (esofagite crônica inespecífica com dez eosinófilos CGA na região proximal, 

seis na região média e três na região distal). Apresentou 26 episódios de anafilaxia, 

ao total. Manteve o tratamento de EoE durante todo esse período. Na manutenção, 

o número de reações e anafilaxias foi de 41 e 26, respectivamente. 

O paciente 6 só teve o diagnóstico de EoE durante o seguimento (cinco meses após o 

término da ITO). Começou a apresentar sintomas típicos quatro meses após término da ITO, 

quando foi solicitada a EDA. Ainda apresentava sintomas mediados por IgE tardios (após duas 

horas do contato com LV; urticária, angioedema e prurido). O diagnóstico foi concluído cinco 

meses após a ITO. Iniciou tratamento para EoE com corticoide deglutido e IBP e a dose do LV 

foi reduzida para 120 ml. Manteve a dose de 120 ml até um ano de seguimento na manutenção. 

Durante esse ano de seguimento não conseguiu suspender o anti-H1 e não realizou nova EDA 

após o diagnóstico de EoE. Durante a indução apresentou 13 reações e nenhuma anafilaxia e na 

manutenção apresentou quatro reações e nenhuma anafilaxia. 

 

6 DISCUSSÃO 

 

A ITO é uma abordagem promissora e já é um tratamento bem estabelecido para o 

manejo da AA mediada por IgE. Existem evidências de que a ITO pode induzir alterações 

imunomoduladoras e, assim, promover a dessensibilização a uma variedade de alimentos com 

dados eficazes. A realização da ITO em pacientes com AA já é uma realidade em muitos 

serviços e o objetivo é reduzir a sensibilidade imunológica ao alérgeno, de modo que os 

pacientes possam consumir com segurança alimentos contendo o alérgeno ou, no mínimo, não 

reagir a uma exposição acidental a baixas doses (80). Estudos randomizados já mostraram a 

eficácia da ITO e sua capacidade de modificar a história do paciente inclusive em pacientes 

com anafilaxia (18,47,57,59,73,75,81,126,132). 
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O estudo não apresentou grupo controle, portanto não pode responder à pergunta de 

quantas das crianças estudadas teriam evoluído para a tolerância espontânea sem a realização 

da ITO. Embora seja altamente possível que alguns pacientes possam melhorar por conta 

própria, a maioria dos pacientes que participaram do estudo estavam acima da idade em que 

ALV tende a se resolver naturalmente e todos tinham história de reação recente e de gravidade 

considerável.  

Com relação a ausência de grupo controle, Skripak et al  e Longo et al  estudaram grupos 

controle e nenhum deles atingiu tolerância ou parte dela ao final do estudo (57,75). Inclusive o 

estudo de Longo et al avaliou somente pacientes com anafilaxia (75). Isso reforça mais o fato 

de que os pacientes do grupo controle não apresentam mudanças clínicas e imunológicas com 

relação aos casos submetidos a ITO (59). Então, a ausência de um grupo controle pode ser 

justificada pelos resultados obtidos nesses ensaios clínicos controlados por placebo em que 

nenhum dos pacientes incluídos nesse grupo atingiu a tolerância total ou parcial. Outro fator é 

que muitos pacientes preferiram realizar a ITO ao invés de aguardar a tolerância espontânea. 

A ITO se baseia na administração de doses crescentes do alimento até atingir uma dose 

de manutenção. Após atingir essa dose, o alimento deve ser ingerido de maneira regular para 

manter a "dessensibilização" e evitar que novas exposições ao alérgeno alimentar desencadeiem 

reações alérgicas acidentais. Não se sabe quanto tempo as doses devem ser mantidas na 

manutenção pois o tempo para atingir resposta não sustentada ou até a tolerância ainda é incerto. 

Por isso, a maioria dos protocolos orientam ingestão diária do leite e não há recomendação para 

a suspensão da sua ingesta já que existe alta chance de ocorrer perda da dessensibilização. 

Porém, já foi publicado trabalho que mostraram que a ingestão duas vezes na semana do LV 

não interferiu na perda da dessensibilização (88). No estudo, por ser composto de um perfil 

mais grave de pacientes e de não ter dados robustos na literatura sobre essa prática, foi optado 

por manter a ingestão diária de leite.  

Deve-se ressaltar que a ITO deve ser um tratamento individualizado e adaptado as 

condições clínicas e evolução de cada paciente. Cada etapa do protocolo deve se adequar a 

situações específicas dos pacientes como infecções, distúrbios do TGI, exercício e reações 

adversas. Portanto, sua padronização em um protocolo geral representa um desafio para a 

prática médica. A comparação entre um estudo e outro é difícil já que o perfil dos pacientes 

pode ser bastante distinto e a maneira como o protocolo é feito (esquema de dosagens, uso ou 

não de pré-medicação) diverge entre os centros de estudos. Diversos protocolos já foram 

publicados, desde protocolos rush (duração de 3 dias) (17), até um regime de seis meses (ITO 

de dose lenta) (73). A quantidade final de proteína a ser atingida no final da fase de indução 
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também não é consenso e uma quantidade mínima de proteína já é considerada aceitável. Não 

há recomendações para o seguimento clínico e imunológico a longo prazo e outras lacunas 

também ainda não foram resolvidas, incluindo questões de segurança e identificação de 

biomarcadores preditivos que podem facilitar sua realização na prática clínica como chance de 

prever maior risco de insucesso, reações e evolução para EoE. 

Além das dificuldades técnicas, um dos maiores limitadores para a realização da ITO 

na prática diária é a questão da segurança devido ao risco de ocorrer reação em qualquer fase 

do acompanhamento. Os protocolos mostram a ocorrência de sintomas de gravidade variável. 

Mas, no geral, as reações costumam ser leves e a maioria dos pacientes atingem a 

dessensibilização. Portanto, tanto o paciente quanto os seus familiares devem ser alertados 

sobre os riscos, saber reconhecer e tratar as possíveis reações e portar as medicações do plano 

de ação. A equipe médica deve estar disponível para qualquer intercorrência para garantir 

suporte ao paciente. Além disso, a ITO deve ser realizada em local apropriado, de maneira 

supervisionada e por profissionais habilitados.  

Conforme descrito na literatura, pacientes com história de reações clínicas mais graves 

(anafilaxia, principalmente nos casos que evoluem com hipotensão) (75,76,87,135), IgE 

específica para leite > 50 kUA/l e TCLI para LV com urtica > 9 mm (76)parecem ter maior 

risco de reações durante a ITO e apresentam menor probabilidade de atingir a dessensibilização 

e desenvolver resposta não sustentada (75). Já foi relatado que 20-30,0% dos pacientes com AA 

são refratários à imunoterapia, particularmente aqueles com altos níveis de IgE específica para 

alimento em questão (136,137).  

Esses dados, em contrapartida, além de fornecer indícios de que a resposta a ITO pode 

ser insatisfatória e aumenta os riscos de reações, também sugerem que a resolução espontânea 

da ALV é improvável. Pacientes com fenótipos graves apresentam maior risco tanto para 

manter a exclusão quanto nos tratamentos ativos. Esperar pela história natural de tolerância da 

AA, antes de iniciar a ITO, parece ser uma opção convincente. Em contrapartida, somente a 

dieta de exclusão pode ser insuficiente, principalmente, diante de reações sistêmicas graves e 

sem tendência a resolução espontânea. Por isso, a decisão ou não de realizar a ITO deve ser 

tomada em conjunto com a família e o paciente (75).  

Vale ressaltar que a ITO em pacientes com anafilaxia não é uma prática comum e, 

muitas vezes, eles são excluídos dos protocolos ou correspondem a um número pequeno de 

participantes. Poucos estudos englobam somente pacientes com anafilaxia na sua amostra 

(18,73,92,93,138). Estudo randomizado de Longo et al, que incluiu crianças com história de 

anafilaxia, referiu menor taxa de sucesso para dessensibilização quando comparado com 
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estudos que excluíram crianças com história de anafilaxia (75). Outro estudo (139), já relatou 

maior chance de reação em pacientes com anafilaxia. Portanto, esse grupo de pacientes, é um 

dos maiores desafios da ITO. 

Esse é justamente o perfil de pacientes do estudo. Nessa população de maior gravidade, 

a tolerância espontânea é mais difícil de ocorrer e ter a opção de um tratamento que salva vidas 

e que melhora a qualidade de vida dos pacientes e familiares é importante para a assistência. 

Diante desse cenário, foi proposto um protocolo próprio visando atendê-los.  

Na população estudada, foi observado um fenótipo de pacientes muito graves, com a 

ocorrência de anafilaxia ainda no primeiro ano de vida (85,2% dos pacientes) e que 

apresentavam reações graves para mínimas quantidades, inclusive reações sistêmicas através 

de contato cutâneo e até inalatório, demonstrando baixo limiar de reações. Vale ressaltar que a 

maioria dos pacientes também apresentou anafilaxia como a última reação antes da ITO (81,5% 

dos pacientes) e todos eles tiveram alguma reação menos de um ano antes de iniciar a ITO, 

demonstrando persistência da ALV.  

No que se refere ao perfil dos pacientes, algumas considerações são importantes. A 

maior parte deles apresentou reação no primeiro contato com alimento contendo LV e, na 

maioria, foi anafilaxia. No entanto, 40,7% não receberam nenhum tratamento nessa reação 

inicial. A reação mais precoce foi descrita aos 15 dias de vida e todos apresentaram reação antes 

de um ano de vida. A média de idade da primeira reação foi de 4,7 meses de vida e do 

diagnóstico da ALV foi de 7,9 meses. 

Cinco pacientes tiveram contato com LV ainda na maternidade, porém não 

apresentaram reação nesse primeiro contato. Já foi evidenciado que evitar a suplementação 

temporária com fórmula láctea de vaca nos primeiros três dias de vida pode resultar em uma 

diminuição no risco de ALV na primeira infância (140). Todos os pacientes do estudo foram 

amamentados e, um terço deles, amamentaram por mais de dois anos de vida. Algumas mães, 

que ainda amamentavam (n=7), foram orientadas a excluir LV da dieta, porém essa exclusão 

nem sempre é necessária diante do quadro de ALV mediada por IgE e ela deve ser orientada, 

somente, diante de reação nesse cenário.  

Com relação ao diagnóstico de ALV, em todos os pacientes, a história clínica, 

orientação da dieta de exclusão com melhora do quadro clínico e a avaliação da sensibilização 

por IgE fizeram parte da avaliação diagnóstica inicial. Um paciente realizou TPO para avaliação 

diagnóstica e 11,1% dos pacientes realizaram TPO em algum momento do seguimento. A 

reduzida realização do TPO é justificável, já que as reações eram claras e com tendência a não 

tolerância espontânea, com escapes sintomáticos. Um aspecto que foi observado é a necessidade 
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de maior divulgação dos métodos diagnósticos da ALV, pois alguns foram submetidos à testes 

não indicados e arriscados, principalmente, para pacientes com alergia grave. Por exemplo, um 

paciente foi submetido a um teste oral de tolerância a lactose. Infelizmente, existe confusão 

entre o diagnóstico de AA e intolerância à lactose na prática médica. 

Em relação ao tratamento preconizado, na fase do diagnóstico, a terapêutica 

convencional de dieta de exclusão foi orientada para todos. No entanto, condutas importantes 

como plano de ação e leitura de rótulos não fizeram parte dessa abordagem inicial para todos 

eles. A prescrição de fórmulas substitutivas foi feita em 85,2% dos pacientes e a mais utilizada 

foi a fórmula de soja. No entanto, três pacientes tiveram anafilaxia com o uso de fórmula de 

soja e, o risco de AA concomitante entre soja e LV, é descrito na literatura (47). Vale ressaltar 

que fórmulas e leites não preconizados para tratamento de ALV foram prescritos nesse 

momento e ofereceram riscos aos pacientes. Portanto, além de maiores esclarecimentos para o 

diagnóstico, também é necessário um maior esclarecimento quanto a conduta diante de um 

quadro de ALV mediada por IgE. Ocorreu, ao longo do seguimento, a tentativa de utilizar o 

tratamento ativo com ingestão de leite processado em altas temperaturas em três pacientes, 

porém, todos reagiram. 

Apesar de seguir o tratamento convencional, todos relataram mais de quatro reações ao 

longo do seguimento e muitos não sabiam precisar esse número. As observações hospitalares 

também ocorreram na maioria dos pacientes (85,2%). O risco destes pacientes com AA grave 

e persistente também se acentua na medida em que as estratégias de atendimento de emergência 

em anafilaxia não são adequadas. Na maioria dos casos estudados, foi evidenciado uma falha 

de adequação terapêutica necessária a gravidade da situação e 40,7% dos pacientes nunca 

receberam adrenalina. Vale ressaltar que nem todos os quadros de anafilaxia são graves, mas, 

a realidade observada nos dados de tratamento de reações anafiláticas ao LV alerta para a 

vulnerabilidade que esses pacientes vivem, muitas vezes contando com a sorte ou acaso para 

evolução favorável e espontânea de uma anafilaxia. Essa estratégia não é adequada e deve ser 

contornada através de programas de educação médica continuada a fim de facilitar o 

reconhecimento de emergências em alergia e pronto-tratamento. Esses dados reforçam que o 

paciente vive em constante estado de alerta e privações devido ao risco elevado de reações e, 

quando elas acontecem, muitas vezes a terapêutica preconizada por consensos não é seguida. 

Apesar da escassez do uso de adrenalina, ela ainda foi utilizada cinco ou mais vezes em 37,5% 

dos pacientes. 

A presença de comorbidades alérgicas foi encontrada em todos os pacientes sendo rinite 

e asma as principais encontradas. Em 18,5% dos pacientes foi evidenciada a presença de três 
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ou quatro doenças alérgicas. A asma é considerada fator de risco para reações e insucesso na 

ITO e alguns pacientes já estavam em tratamento de manutenção antes de iniciar a ITO. Já 

outros, necessitaram iniciar tratamento contínuo para asma ao longo da ITO. Todos os 

asmáticos estavam controlados antes da ITO pois a asma controlada era uma condição 

necessária para iniciar o protocolo.  

Antecedente familiar de atopia foi encontrado em 81,5% dos pacientes e a principal 

doença foi a rinite. No estudo de Meglio et al, 76,0% tinham história familiar positiva de atopia 

e a principal doença atópica também foi rinite (73). Nenhum dos familiares tinha ALV e em 

três pacientes foram encontrados parentes de primeiro grau com AA (alergia à crustáceos). 

Nenhuma genitora realizou exclusão de LV durante a gestação ou amamentação. Já é descrito 

na literatura que a restrição alimentar pela gestante ou lactante não previne a ocorrência de ALV 

(141). 

A média de idade dos pacientes submetidos à ITO foi de 10 anos, sendo mais alta em 

comparação com outro estudo que também utilizou somente pacientes com anafilaxia na sua 

casuística (6,9 anos) (92). A taxa de sucesso nos estudos que incluem, principalmente, crianças 

mais jovens tende a ser maior do que aqueles que incluem faixa etária mais ampla ou mais 

avançada sugerindo que a modulação imune com a ITO pode ser mais efetiva quando iniciada 

mais cedo (59) A idade mais avançada somada a antecedentes de reações graves e níveis 

elevados de IgE específica para leite e maior reatividade cutânea no TCLI, aumentam ainda 

mais a taxa de insucesso (87).  

A faixa etária de realização da ITO variou de três a 35 anos, sendo assim uma faixa 

etária ampla e com idades mais elevadas. O paciente com 35 anos obteve sucesso na ITO, 

atingindo 150 ml ao final da indução, porém evoluiu com EoE durante a fase de indução da 

ITO. A idade mínima para início da ITO foi estabelecida em três anos já que o estudo foi 

realizado em hospital de referência com perfil de pacientes graves. Estudo realizado no Irã (92), 

somente com pacientes com anafilaxia, também utilizou três anos como idade mínima de 

inclusão no estudo.  

A duração média da fase de indução foi de 5,9 meses e o tempo de realização do 

protocolo variou de oito a 56 semanas, mostrando diferença entre os próprios pacientes 

submetidos ao mesmo protocolo. Outro estudo, que avaliou somente pacientes com anafilaxia, 

o tempo de duração variou de 10 a 27 semanas (92). Esse mesmo estudo também realizou 

protocolo com LV diluído e a maioria dos pacientes iniciou o protocolo com a dose de 1/400. 

Já no estudo, a maioria dos pacientes iniciou o protocolo na diluição de 1/10.000 o que pode ter 

contribuído para uma maior duração da ITO. A comparação do tempo de duração da ITO com 
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outros estudos é difícil pois os esquemas de aumento de dose são diferentes e isso pode 

influenciar no tempo total da fase de indução.  

Os estudos que avaliam a resposta de protocolos de ITO demonstram três padrões de 

resposta: falha e retorno a restrição alimentar; dessensibilização parcial, onde a dose final não 

é alcançada, mas uma dose intermediária é atingida e ocorre um aumento do limiar de reação; 

e dessensibilização total, que no estudo foi considerada a taxa de sucesso, onde a dose total 

proposta é aceita e o livre contato com LV é permitido. Se o paciente conseguir alcançar certa 

quantidade de consumo de proteína, mesmo que o paciente não atinja a dose final preconizada, 

já reflete um ganho e uma melhor qualidade de vida. O nível de proteína na dessensibilização 

parcial também não é consenso na literatura e foi estabelecido níveis acima de 1,6 g/proteína 

(> 50 ml de LV). Vale ressaltar que o volume e quantidade de proteínas estabelecidos para 

atingir a dessensibilização total são diferentes entre os estudos. 

Estudos que incluem pacientes com história de anafilaxia, apresentam taxa de sucesso 

menor do que aqueles que excluem esses pacientes (75). A taxa de sucesso tende a variar de 

36-92,0%, dependendo das características da amostra estudada (78). A taxa de sucesso do 

protocolo foi de 70,4% estando, portanto, dentro da margem já descrita. Comparando com 

outros estudos que são compostos somente por pacientes com anafilaxia, a taxa de sucesso foi 

mais baixa do que estudo do Irã (88,8%) (92) e do que a taxa de sucesso englobando somente 

pacientes com anafilaxia do estudo de Salmivesi (81). Porém foi mais elevada que o estudo 

randomizado de Longo (75) que obteve 36,0% de taxa de o sucesso. No estudo de Pajno et al, 

a taxa de sucesso foi de 77,0%, porém os dois pacientes com anafilaxia do estudo saíram sem 

completar o protocolo (47). 

Alguns estudos mostram taxa de sucesso mais alta (47,57,59,81,91,103,110,142) no 

entanto, fica difícil comparar se um protocolo é mais eficaz que o outro pois a população 

avaliada pelos diferentes protocolos tende a ser bastante heterogênea e a dose final proposta 

pode variar. Tais fatores acabam influenciando, portanto, na taxa de sucesso da ITO.  

Porém, a taxa de sucesso foi semelhante a outros estudos sem pacientes com anafilaxia 

na amostra avaliada (72,0; 70,0; e 71,6%, (2,76,90,143), respectivamente) ou estudo com uma 

parte da amostra composta por pacientes com anafilaxia (71,4%) (73). Comparando com um 

estudo randomizado (126), composto por uma amostra de pacientes com anafilaxia e sem, a 

taxa de sucesso foi semelhante e os valores médios de LP no TCLI e IgE específica para leite 

pré-ITO eram mais baixos (TCLI = 7,7 mm; IgE específica leite = 21,1 kUA/l) do que no estudo.  

A dessensibilização parcial (50 150 –׀ ml; 1,5 6,0 –׀ g/proteína) foi alcançada por 18,5% 

dos pacientes. Dos pacientes que chegaram ao final da fase de indução (24/27), todos 
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conseguiam ingerir acima de 100 ml de LV (> 3,4 g/proteína). O estudo de Longo et al  

apresentou dessensibilização parcial em 54,0% da sua amostra. Nesse caso, o valor de corte 

para dessensibilização parcial foi considerado acima de 5 ml (75). No estudo de Meglio et al, 

14,3% aceitavam de 40-80 ml/dia (73).  

Em estudo publicado por Luyt, que realizou ITO em pacientes que não toleraram leite 

processado em altas temperaturas, a taxa de dessensibilização total foi mais baixa (46,0%) e a 

de dessensibilização parcial foi semelhante (18,0%). Ele considerou dessensibilização total 

quando o paciente alcançava 8,25 g (250 ml de LV) e parcial quando ingeria entre 4,2 mg e 3,4 

g de proteína, sendo um intervalo maior do que o considerado pelo estudo (144). Coorte de 

2017 descreveu dessensibilização total em 58,0% dos pacientes e parcial de 14,9%, dados 

compatíveis com o presente trabalho (18).  

A manutenção de dessensibilização parcial é justificada a fim de evitar reações causadas 

pela ingestão inadvertida de pequenas quantidades de alimentos, além de facilitar a continuação 

do processo de dessensibilização após um período. Três dos cinco pacientes que não atingiram 

a dose proposta de 150 ml de LV no final da indução, conseguiram aumentar o volume de LV 

consumido diariamente ao longo de um ano de seguimento na fase de manutenção.  

A maior parte dos pacientes tiveram uma boa adesão ao tratamento e o protocolo 

necessitou ser interrompido em três pacientes. Todos estavam na fase de LP e o maior volume 

de LV, no momento da suspensão, foi de 15 ml. Estudo de Schryver et al mostrou uma taxa de 

desistência da ITO de 26,8% sendo maior que a encontrada no estudo (11,1%) (126). As causas 

de interrupção foram reações frequentes (um paciente) e desenvolvimento de EoE (dois 

pacientes). Tais fatores também já foram relatados na literatura como causas de suspensão da 

ITO (18,65,75,90,92,126). A asma é outra causa importante e que implica na suspensão da ITO 

(17,18,76,139), porém não foi evidenciada no estudo. 

A chance de não alcançar a dessensibilização total, ou seja, a taxa de sucesso teve 

correlação significativa com a ocorrência de EoE, número de reações e de anafilaxia na indução.  

A ocorrência de sintomas do TGI também é relatada como causa importante de falha da 

ITO em alguns outros estudos (18,90,126,142). Em alguns casos, os sintomas são episódicos e 

o ajuste da dose ou uso de medicações sintomáticas por um período podem contribuir para 

melhora dos sintomas e manutenção da ITO. Uma importante lacuna é saber se esses sintomas 

do TGI são devido a ocorrência ou não de EoE pois, na maioria dos estudos, a ITO é suspensa 

sem maiores investigações e realização de EDA (18). No estudo, os dois pacientes que 

apresentaram sintomas do TGI e que motivaram a suspensão da ITO foram diagnosticados com 
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EoE. Portanto, a ocorrência de sintomas TGI, sem associação com o desenvolvimento de EoE, 

não foi evidenciada como falha na ITO e causa de abandono no estudo.  

As reações adversas podem ser a causa de retirada de pacientes submetidos a ITO para 

LV entre 3-20,0% dos casos (145). No caso do paciente que teve a ITO suspensa devido a 

ocorrência de reações, o medo e ausência de aderência correta ao protocolo foram outros fatores 

que influenciaram no abandono e, consequente, insucesso da ITO. O estresse e a pobre 

aderência são causas já descritas como falha na ITO (18,126).  

Para a amostra estudada, os valores do TCLI para LP e diluições, bem como os valores 

de IgE específicas para leite e frações pré-ITO não tiveram correlação com a taxa de sucesso, 

mesmo achado do estudo somente com pacientes com anafilaxia no Irã (92). Isso reforça que, 

mesmo pacientes com exames de sensibilização com valores altos podem tentar realizar a ITO. 

Os níveis de IgG4 específica para frações pré-ITO também não tiveram associação com o 

sucesso.  

Em contrapartida, estudo publicado em 2015 (143), mostrou que o nível de IgE 

específica para leite e frações pré-ITO teve associação com o sucesso na ITO, onde níveis mais 

elevados estavam associados com uma menor dose alcançada. Também já foi relatado que, 

crianças com níveis mais elevados de IgE específica para leite, apresentam mais falha na 

dessensibilização (p<0,05) (146). Outros estudos também demonstram a relação entre níveis 

mais baixos de IgE específica para leite e frações pré-ITO e o sucesso da terapêutica 

(18,76,125,147,148). Estudo de Savilahti, encontrou não só correlação entre o insucesso e altos 

níveis de IgE específica, mas também com altos níveis de IgG4, IgA, IgG, IgG1 específica pré-

ITO (103). A ausência de associação entre nível de IgE específica para leite e frações e sucesso 

no estudo pode ser explicada pelos altos níveis pré-ITO dos pacientes da amostra, de uma 

maneira geral.  

A asma também é relatada como fator de risco para insucesso na ITO (17,18,76,139) o 

que não foi encontrado no estudo. Na literatura é descrito que atingir dessensibilização total 

tem relação com a gravidade da asma e, até aqueles pacientes com asma leve, têm mais chance 

de insucesso (76,139). Todos os pacientes estavam com a asma controlada pré-ITO e alguns já 

usavam medicação de controle. Em outros pacientes, foi necessário o início da terapia de 

manutenção e, dos 17 pacientes que tinham asma, somente dois não usavam medicação de 

controle ao final de um ano de seguimento na fase de manutenção. Outro estudo também não 

descreveu insucesso relacionado a asma (81).  

A ocorrência de anafilaxia pré-ITO também é um fator que influencia no sucesso 

(76,87,135), mas todos os pacientes do estudo apresentaram anafilaxia e esse achado clínico 
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não foi observado como um fator relacionado ao insucesso. No entanto, a associação de 

anafilaxia e insucesso foi observada nos pacientes apresentavam anafilaxia durante a fase de 

indução.  

Alguns estudos avaliaram seguimento de um ano ou mais após realização da ITO 

(17,18,147,59,65,81,88,91,125,132,135). Porém, estudos de seguimento, que envolve somente 

pacientes com anafilaxia são pouco disponíveis na literatura (75,92,93).  

Ao final de um ano de seguimento, todos os pacientes que completaram a fase de 

indução mantiveram o tratamento, ou seja, nenhum paciente interrompeu a ITO na fase de 

manutenção. Todos eles ingeriam LV e nenhum necessitou fazer restrição e ingerir somente 

leite processado. A dessensibilização total ainda foi mantida em 70,4% e a parcial em 18,5%. 

Dos cinco pacientes que não conseguiram atingir a dessensibilização total, ao final de um ano 

da manutenção, três desenvolveram EoE durante a ITO, demonstrando, novamente, a influência 

dessa patologia no sucesso da ITO. Foi necessário baixar a dose do LV consumida no dia D em 

dois pacientes (um por reações e outro por EoE). Essa necessidade de redução de dose na fase 

de manutenção também já foi conduta tomada e relata em outro estudo (18). 

Comparando com outros estudos que acompanharam pacientes com anafilaxia pelo 

período de um ano, no estudo do Irã (92) foi evidenciado que todos os pacientes mantinham 

dessensibilização total (120 ml) após um ano de seguimento e, no estudo publicado por Alves-

Correia et al (93), todos os quatro pacientes com anafilaxia mantinham dessensibilização total 

ao final de um ano.  

Com relação aos parâmetros imunológicos, o tamanho médio da urtica no TCLI para LP 

pré-ITO do estudo foi superior (13,5 mm) ao encontrado em outros estudos (18,126) com média 

de 7,0 mm em cada um e, em estudo realizado no Irã (92), somente de pacientes com anafilaxia, 

que mostrou uma média de 12 mm.  

Para os valores pré-ITO dos níveis de IgE específica para leite e frações, os pacientes 

que fizeram parte do estudo apresentavam valores mais elevados quando comparados com 

outros estudos (18,92,126). Os valores médios de IgE específica para leite e caseína pré-ITO 

foram > 40,0 kUA/l, superiores aos valores de IgE específica para as proteínas do soro (alfa-

lactoalbumina e beta-lactoglobulina). Comparando com outro estudo somente com pacientes 

com anafilaxia (92), os valores de IgE específica para leite e caseína ficaram em torno de 31,0 

e 33,0 kUA/l, respectivamente. Estudo randomizado de 2019 (126) detectou uma média de IgE 

específica para leite de 21,1 kUA/l, sendo metade do valor encontrado no presente estudo e 

coorte de 2017 (18) mostrou uma IgE específica para leite de 36,0 kUA/l.  
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Avaliando os parâmetros imunológicos ao longo de um ano de seguimento, houve queda 

significativa no valor médio do TCLI para LP pré-ITO em comparação com todos os outros 

tempos (dia D, seis meses e um ano da manutenção), além de queda entre o TCLI para LP 

realizado com seis meses e um ano da manutenção. A queda significativa do TCLI, desde o 

início da ITO até um ano de seguimento na fase de manutenção, também foi evidenciada em 

outros trabalhos que utilizaram tanto extrato de LV (92) quanto LP (57,59,74,91). Metanálise 

de 2014 (80), mostrou essa tendência de redução no TCLI para LP ao longo do tempo. Estudo 

randomizado (59), mostrou queda no TCLI entre o início da ITO e após um ano somente nos 

pacientes submetidos a ITO, pois nos controles não foram evidenciadas tais mudanças.  

A última diluição positiva, no TCLI, também alterou de maneira significativa quando 

comparado entre o pré-ITO e o final de um ano de seguimento. Zapatero et al também obteve 

redução significativa tanto do LP quanto das diluições no TCLI entre o início da ITO e após 

seis meses da fase de manutenção (91). Pacientes iniciavam a ITO com TCLI positivo para 

concentrações mais diluídas de LV do que ao final de um ano. O limiar de sensibilização foi 

aumentando com o passar o tempo. Vale ressaltar que a titulação pré-ITO mais concentrada 

encontrada foi de 1/10 (um paciente) e nenhum paciente reagiu somente até LP. Já após um 

ano, a titulação de 1/10 foi a mais comum e a última titulação positiva foi na diluição de 1/100. 

Quatro pacientes não apresentavam mais positividade no TCLI para LP ao final de um ano do 

seguimento. A avaliação da reatividade cutânea envolveu a análise e LP e titulações e não foi 

estudado a reatividade cutânea para extratos para leite e frações.  

Houve queda significativa nos valores médios de IgE específica para leite e todas as 

frações entre a coleta pré-ITO e após um ano de seguimento e entre seis meses e um ano da 

manutenção somente para IgE específica para leite e caseína. Os valores médios de IgE 

específica para leite e caseína caíram ao longo do tempo, mostrando uma curva descendente, já 

os níveis de IgE específica para alfa-lactoalbumina e beta-lactoglobulina tiveram um aumento 

no dia D e nos seis meses da manutenção, em relação aos valores pré-ITO, e após uma queda 

mostrando uma curva de padrão ascendente e depois descendente.  

De acordo com alguns estudos (59,73,151,74,90,91,93,103,142,149,150), os níveis de 

IgE específica para leite e frações diminuem durante a ITO. Mas, outros estudos, demonstraram 

inclusive aumento dos valores da IgE específica (57,81,89) ou manutenção dos valores 

(47,73,88). A curva da IgE específica para leite e frações pode, portanto, cair, inclusive 

lentamente, ficar estável ou até aumentar e depois cair com o passar dos meses, principalmente, 

após um ano (75). 



125 

 

No estudo com amostra somente de pacientes com anafilaxia (92), diferente do 

encontrado no presente estudo, houve queda significativa para todas as frações avaliadas (IgE 

específica para leite, alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina e caseína). Estudo de Longo et al 

(75) também observou queda nos níveis de IgE específica e, em outro estudo randomizado (59), 

os níveis de IgE específica para leite e frações apresentaram queda no grupo submetido à ITO, 

principalmente, os valores médios de IgE específica para leite e caseína e, tais mudanças, não 

foram demonstradas nos controles após um ano de seguimento. Estudo de 2013 (132) e de 2008 

(91) observaram queda nos níveis de IgE específica, mas somente, de maneira significativa, no 

valor de IgE específica para caseína. Os valores de IgE específica para leite e a caseína também 

foram os que mais caíram no estudo.  

Dados divergentes quanto ao valor e ao comportamento das IgE específica para leite e 

frações parecem demonstrar que ele, isoladamente, não é um marcador confiável de 

dessensibilização na ITO. Talvez o nível de IgE específica não seja de utilidade para avaliar o 

sucesso pois ele pode não sofrer mudanças ou até aumentar durante a avaliação, principalmente 

nas fases iniciais da manutenção, mostrando que a IgE específica para leite e frações parecem 

desenvolver um papel secundário na tolerância. Porém, dentre elas, a monitorização dos níveis 

de IgE específica para caseína parece ser a mais importante no seguimento da ITO e a que mais 

sofre queda ao longo do tempo.  

Com relação aos valores médios de IgG4 específica para as frações, foi visto já um 

aumento, de maneira significativa, na coleta entre o período pré-ITO e o dia D e essa 

significância foi mantida quando comparado os níveis de IgG4 específica para as frações no 

pré-ITO e todos os outros tempos coletados (seis meses e um ano da manutenção). Isso 

demonstra que os níveis de IgG4 específica para as frações foram um parâmetro imunológico 

que mudou rapidamente pois já foi observada mudança entre a dosagem pré-ITO e o dia D. Os 

valores médios de IgG4 específica para todas as frações apresentaram curva ascendente até os 

seis meses e depois descendente entre seis meses e um ano da manutenção. Apesar da queda, 

os valores médios de IgG4 específica para as frações após um ano ainda eram mais elevados, e 

de maneira significativa, do que os níveis pré-ITO. 

Outros estudos já evidenciaram esse aumento dos níveis de IgG4 específica tanto na 

ITO para LV como para amendoim e ovo (57,63,78,88,91,101,147). Ao contrário dos níveis de 

IgE específica que podem ter comportamentos distintos, os níveis de IgG4 apresentam curva 

ascendente em decorrência da ITO. 

Valores baixos de IgG4 específica para frações estão associados a ALV e sua 

persistência (33). Já um aumento nos níveis de IgG4 específica tendem a coincidir com a 
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melhora clínica da ALV tanto na tolerância espontânea (33) quanto na ITO (47,57). Ou seja, 

um aumento nos níveis de IgG4 específica para o leite e frações, durante a ITO, está ligada ao 

desenvolvimento da dessensibilização (143). Já foi sugerido que que a IgG4 age como um 

anticorpo bloqueador para IgE e que seja crucial na tolerância a alérgenos (118). Mesmo diante 

de tais evidências, o papel do IgG4 ainda necessita ser elucidado, bem como sua incorporação 

na prática clínica do alergista. 

Apesar de ser um tratamento promissor e alvo de muitos estudos, a ITO apresenta 

algumas desvantagens que necessitam ser mais bem avaliadas e aprimoradas. Como citado 

anteriormente, uma dessas desvantagens é o risco aumentado de reações adversas (152). As 

diretrizes da EAACI sobre a ITO sugerem várias recomendações sobre segurança, incluindo a 

monitorização cuidadosa dos pacientes em busca de reações alérgicas, especialmente, durante 

a fase de indução e a vigilância em relação aos sintomas de EoE. Além disso, recomenda-se 

uma explicação cuidadosa aos pacientes e familiares sobre o risco de reações, antes de iniciar a 

ITO, bem como uma avaliação criteriosa dos fatores de risco para eventos adversos (67).  

Visando minimizar esse fator limitador da ITO na prática clínica, algumas medidas 

foram adotadas e incorporadas no protocolo estudado: dose individualizada para cada paciente 

através do estabelecimento de um end point próprio, ingestão diária de anti-H1 uma hora antes 

da primeira dose do LV do dia, aumento da dose somente em ambiente hospitalar e 

reconhecimento e importância de identificar e afastar os cofatores por parte dos pacientes e 

familiares.  

A maioria dos protocolos pré-estabelecem uma dose inicial para todos os participantes. 

Com o objetivo de tentar individualizar ainda mais o protocolo e respeitar a sensibilização de 

cada um, foi proposto o estabelecimento do end point com leite titulado e início do protocolo 

três casas decimais abaixo da última titulação positiva, similar ao que é realizado na 

imunoterapia para veneno de himenópteras. O estabelecimento do end point já foi utilizado em 

outros estudos (18,92). 

A utilização de anti-H1 como pré-medicação também é descrita por outros estudos 

(73,103,109,143). Não está claro se a administração profilática de anti-H1 ou outras drogas é 

útil na prevenção das reações durante a fase de indução da ITO para alimentos. No entanto, 

estudo simples-cego controlado com placebo realizado em pacientes com alergia a amendoim 

comparou um grupo pré-medicado com cetotifeno versus placebo e registrou uma diminuição 

no número de reações no TGI no grupo do cetotifeno (113). Dentre os grupos que optam por 

utilizar o anti-H1 como medicação adjuvante, não há consenso sobre qual seria o melhor e qual 

esquema utilizar. A escolha pode ser padronizada ou, até individualizada. 
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A administração de anti-H1 durante a fase de indução e durante um mês após o início 

da fase de manutenção poderia ser discutida, mas, em nossa experiência, esse tratamento não 

mascarou qualquer sintoma, além de controlar mais facilmente sintomas mais leves como 

sintomas de alergia oral que poderiam interferir na progressão mais rápida do protocolo. Além 

disso, minimizar a ocorrência de sintomas leves facilita a adesão do paciente. Cerca de metade 

dos pacientes conseguiram suspender o anti-H1 após um mês do término da fase de indução, 

como foi proposto inicialmente. No estudo de Meglio et al (73), todos os pacientes conseguiram 

suspender a cetirizina.  

Dos seis pacientes que não conseguiram suspender o anti-H1 ao longo de um ano da 

manutenção, três foram diagnosticados com EoE e não houve tentativa de suspensão devido ao 

risco de reação. Vale ressaltar que a não tentativa de retirada também foi uma opção 

compartilhada pelos pacientes e familiares. Somente um paciente com EoE conseguiu 

suspender o anti-H1 ao longo desse um ano de seguimento e esse paciente não apresentava 

número elevado de reações ou anafilaxia. O anti-H1 é uma medicação amplamente utilizada na 

alergia para outras patologias, inclusive por longos períodos, e seu uso por tempo prolongado 

é seguro.  A suspensão do anti-H1 foi realizada de maneira supervisionada por conta do risco 

de reação e cada caso foi avaliado individualmente. A suspensão do anti-H1 foi padronizada 

após um mês do término da indução, porém cada caso era avaliado e a opção de mantê-lo por 

tempo mais prolongado era aventada.  

Com relação a ocorrência de reações, metanálise e revisão sistemática publicada em 

2012 (153) observou até 91,5% de reações adversas em pacientes submetidos a ITO e em 16,0% 

das doses administradas. Outra revisão sistemática, publicada em 2017 (82), mostrou que as 

reações são mais comuns em crianças submetidas a ITO do que nas crianças dos grupos 

controle. Porém, a maioria das reações adversas relatadas foram leves e autolimitadas, incluindo 

prurido oral, urticária ou eritema localizados ou generalizados, sintomas do TGI, 

rinoconjuntivite, espasmos laríngeos leves e chiado leve (80). Porém, mesmo que as principais 

reações relatadas durante a ITO sejam consideradas leves, a necessidade de aumentar a 

segurança durante o tratamento é de suma importância. 

A comparação da ocorrência de reações com outros estudos é complicada pois, além do 

perfil dos pacientes e protocolos serem diferentes, o sistema de classificação e padronização 

das reações também são diferentes. Principalmente, com relação a caracterização da anafilaxia. 

Reações adversas leves que atendem à definição de consenso de anafilaxia, muitas vezes não 

são descritas como anafilaxia, mas sim como reações leves. 
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No estudo, as reações adversas ocorreram em todos os pacientes em algum momento da 

ITO. Portanto, a taxa de reação foi de 100,0%. A diferença do número de reações entre os 

próprios pacientes foi alta o que refletiu em uma dispersão maior do DP e maior média e, por 

isso, foi optado também pelo cálculo da mediana. Em questão de números absolutos, a maioria 

dos pacientes apresentou mais de cinco reações ao longo do estudo. Esse dado reforça a 

orientação frequente em relação ao plano de ação, reconhecimento de crises e cofatores. 

O número total de reações ao longo de todo o período avaliado pelo estudo (indução e 

um ano da manutenção) foi de 500 reações. A maioria delas ocorreu na fase de indução (57,0%) 

e 71,2% foram reações consideradas não anafiláticas. Na indução, todos os pacientes tiveram 

reação e a média foi de 5,2+6,7. Já na fase de manutenção, quatro pacientes não apresentaram 

reações e a média foi de 9,0+13,0 Estudo randomizado (126) acompanhou 26 pacientes no 

grupo dos casos, durante a fase de indução e um ano da manutenção, e observou 1.548 eventos 

adversos, sendo a maioria também na indução e reações não anafiláticas. A principal causa foi 

o prurido oral, diferente do nosso estudo que foi a urticária. Como no estudo, a maioria das 

reações anafiláticas foram leve e moderada (126) e foi utilizado o mesmo critério de 

classificação (133). O número máximo de anafilaxias encontrado, por paciente, foi de 21 

episódios (126) e o observado no estudo foram de 36 episódios de anafilaxias em um único 

paciente.  

Com relação a fase de indução, foi evidenciada uma taxa de reação de 100,0%. Estudo 

de Longo et al (75), também mostrou alta taxa de reações durante a indução, principalmente no 

hospital, local onde ocorre o aumento das doses. Apesar dos altos números, não houve desfecho 

fatal ou necessidade de medidas mais drásticas como intubação orotraqueal, reposição de 

fluidos ou ressuscitação cardiopulmonar. Em outro estudo somente com pacientes com 

anafilaxia, quatro pacientes conseguiram completar a fase de indução sem reações, no entanto, 

12 pacientes apresentaram reações consideradas moderadas e graves (92) A taxa de reação no 

estudo de Zapatero et al (91) foi de 68,7% e ele possuía quatro pacientes com anafilaxia na sua 

amostra. Em comparação com protocolos, que não contemplavam pacientes com anafilaxia, 

foram encontradas taxa mais baixas de reação: 45,4 % (57), 70,5% (109), 75,0% (132) e 80,0% 

(59). Portanto, a incidência de reações adversas tende a ser maior em estudos com pacientes 

com anafilaxia. 

Durante a fase de indução, não houve correlação ou associação significativa entre a 

ocorrência de reação e a idade do paciente, asma, o valor no TCLI para LP pré-ITO, titulação 

de início da ITO e os valores de IgE específica para leite e frações e de IgG4 específica para as 

frações pré-ITO. De todos os fatores avaliados, o único que teve associação significativa com 
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reação foi a EoE. A ocorrência frequente de reações deve ser um parâmetro importante para 

avaliação de uma possível ocorrência de EoE.  

Estudo de Mota et al também não encontrou correlação do valor de IgE específica para 

leite e frações e ocorrência de reações (154). Já o estudo de Garcia-Ara et al (132) mostrou que 

quanto maior o valor de IgE específica leite e frações, maior o risco de reações. Um ponto que 

pode ter levado a esse achado de ausência de correlação entre alto valor de IgE específicas para 

leite e frações e a ocorrência de reações é que os pacientes estudados eram graves e com níveis 

de IgE especificas elevadas, então para essa amostra específica de pacientes estudada, a IgE 

específica não foi um parâmetro influenciador de reações.  

A asma é um fator de risco clássico descrito que aumenta a chance de reação durante a 

ITO, mesmo nos pacientes com asma leve e sem necessidade de tratamento de manutenção 

(76,139,149,155). Elizur et al demonstraram que pacientes com asma apresentavam mais 

reações e mais graves com uso de adrenalina na indução, tanto no hospital e em casa (139). 

Apesar da asma ser considerada fator de risco para reações durante a ITO, inclusive com risco 

de vida (149,155), estudos mostram que, embora as reações adversas leves sejam bastante 

comuns nesse grupo de pacientes, elas tendem a se tornar menos frequentes e menos graves ao 

longo do tempo (149,155,156). A asma deve estar bem controlada antes e durante a ITO e ser 

monitorizada constantemente.  

Ainda sobre as reações da fase de indução, com relação ao seu local de ocorrência, a 

maioria das reações ocorreram em casa. Foi encontrada diferença estatística entre o número 

médio de reações em casa e no hospital. Apesar de não ser o local de aumento de dose, é o local 

onde o paciente recebe mais doses ao longo do protocolo e está mais exposto aos cofatores. 

Portanto, a equipe deve estar disponível para orientar os pacientes e familiares caso ocorra 

alguma reação fora do ambiente hospitalar. Foi encontrado que 40,5% dos pacientes 

apresentaram cinco ou mais reações em casa (no hospital foi de 25,9%). Porém, quando foi 

avaliada a taxa de reação, ela foi menor em casa do que no hospital. Isso ocorreu, pois, quatro 

pacientes não apresentaram reação no hospital e cinco em casa. Alta taxa de reação tanto em 

casa como no hospital também foram evidenciadas no estudo de Longo et al (75).  

Apesar da ocorrência de reações, a maior parte foi leve com envolvimento cutâneo, TGI 

e sintomas respiratórios superiores (65,0%). Avaliando por ambiente, proporcionalmente, 

ocorreram mais reações leves em casa do que no hospital (68,1% e 59,0%, respectivamente). 

Estudo de Perezabad et al relatou que a maioria das reações observadas durante o seu protocolo 

foi cutânea conforme observado no estudo (90).  
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O volume de maior ocorrência de reações foi entre 0,1-1,0 ml, diferente do intervalo 

observado em outro estudo, em que a maioria das reações ocorreram em volumes de LV 

maiores, sendo o principal entre 15-20,0 ml (132). Em concordância com achado de Garcia-

Ara (132), a maioria das reações ocorreram na fase de LP. Porém, é necessário relatar que 

reações ocorreram com LV diluído. Portanto, a vigilância constante deve ser mantida em todas 

as etapas devido ao risco de reação mesmo com leite diluído e fases iniciais da ITO. Foi 

observado, por exemplo, um paciente que apresentou reação na diluição de 1/10.000.000. 

A interferência de fatores e cofatores facilitadores de reações, durante a fase de indução, 

foi evidenciada em 61,8% das reações e o aumento da dose foi o fator mais implicado. Controlar 

a presença de fatores e cofatores de risco para reação é de suma importância na realização da 

ITO, pois visa redução da frequência das reações e assegurar maior segurança na sua realização. 

Embora as reações adversas normalmente ocorram com o aumento da dose, elas também são 

possíveis durante a terapia de manutenção com doses previamente bem toleradas, por serem 

imprevisíveis e às vezes desencadeadas por cofatores como infecções, jejum e exercício (76). 

Quando se avalia os cofatores classicamente descritos, a infecção foi o mais comum, seguido 

do jejum. A presença de infecção era fator impeditivo de aumento de dose no hospital e a dose 

realizada em casa poderia até ser reduzida, momentaneamente, caso o paciente estivesse com 

infecção. Essa abordagem de redução de dose também já foi relatada previamente (154). A 

questão de evitar o jejum era sempre reforçada e o paciente era orientado a levar lanche para o 

hospital e ter cuidado com intervalos prolongados sem se alimentar em casa.  

A crise de asma também foi um cofator encontrado e seis pacientes tiveram que iniciar 

tratamento de manutenção durante a ITO. De todos os pacientes que tinham asma como 

comorbidade, somente três finalizaram a fase de indução sem iniciar tratamento contínuo. 

Estudos já demonstraram que a crise de asma é um fator influenciador importante para reações 

graves (76,139) e menor chance de atingir dessensibilização total. A associação de asma com 

reações não foi significativa, conforme exposto acima, mas foi um cofator presente em algumas 

reações da indução.  

Focando sobre a ocorrência de anafilaxia durante a indução, que era uma reação 

encontrada em todos os pacientes, 13 dos 27 pacientes apresentaram anafilaxia durante essa 

fase. No estudo de Zapatero et al (91), foi visto a ocorrência de anafilaxia em três dos quatro 

pacientes com anafilaxia da sua amostra durante a indução. Como aconteceu com o número de 

reações por paciente, também ocorreu uma variabilidade de episódios de anafilaxia entre os 

pacientes estudados. Enquanto alguns pacientes não apresentaram nenhuma anafilaxia durante 

a fase de indução, dois apresentaram dez episódios cada um. A média de anafilaxia foi de 1,0 
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episódios por paciente e foi semelhante a estudo prévio somente com pacientes com anafilaxia, 

com média de 1,17 por paciente (92). Como ocorreu na avaliação das reações, para as 

anafilaxias também foi utilizado tanto o cálculo da média quanto da mediana, pois alguns 

pacientes apresentaram um alto número de anafilaxias e isso levou a um aumento da média 

global e, por isso, foi optado também pelo cálculo da mediana. 

Para a ocorrência de anafilaxia, durante a fase de indução, foi encontrada correlação 

significativa moderada com o valor de IgE específica para leite e caseína pré-ITO. Tal relação 

significativa entre anafilaxia e os níveis de IgE específica para caseína também foi relatado por 

um estudo randomizado (126). Pacientes com valores de IgE específica para leite > 50 kUA/l 

tendem a apresentar reações graves mais frequentes, menos previsíveis e mais persistentes 

durante a ITO (17). Os valores médios de IgE específicas pré-ITO para leite e caseína, da 

amostra de pacientes estudados, são próximos a 50 kUA/l (41,1 e 43,8 kUA/l, respectivamente).  

Apesar do total de reações na indução não ter tido significância estatística com os 

valores de IgE específicas para leite e frações, a ocorrência de reações anafiláticas teve relação 

com os valores de IgE específica para leite e caseína pré-ITO, demostrando a importância 

desses marcadores na ALV grave.  

Como ocorreu com o total de reações, a asma não teve associação significativa com a 

ocorrência anafilaxia. E, diferentemente da associação observada entre a presença de EoE e 

reações, não houve associação significativa entre anafilaxia e EoE. Vale lembrar que a amostra 

é pequena e dois dos seis pacientes que evoluíram com EoE não chegaram a concluir a fase de 

indução da ITO. 

A ocorrência de anafilaxia foi responsável por 18,6% de todas as reações na indução. É 

importante destacar que a anafilaxia tem graus diferentes de gravidade. Utilizando a 

classificação da Academia Europeia (EAACI) (133) a maioria das anafilaxias foi de grau 

moderado durante a indução. Porém, ocorreram episódios de anafilaxia grave nessa fase da 

ITO. Estudo randomizado de 2019 (126) também evidenciou a ocorrência de dois episódios de 

anafilaxia grave na indução. Já o local de maior ocorrência de anafilaxia foi em casa, porém 

sem significância estatística em relação as anafilaxias que ocorreram no hospital, diferente do 

que ocorreu com o número médio de reações. Mesmo assim, tal fato demonstra que o canal de 

comunicação com o paciente deve ser constante e mantido mesmo fora do ambiente hospitalar. 

A maioria dos episódios de anafilaxia aconteceram com alto volume de LV (80 -| 120,0 

ml). Mas, a porcentagem foi bem próxima ao intervalo de 0,1-1,0mL e a sua ocorrência também 

foi observada em doses de LV diluído. Portanto, como ocorreu com as reações, a anafilaxia 

pode ocorrer em qualquer fase do protocolo.  
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A influência fatores e cofatores relacionados a facilitação da ocorrência de anafilaxia 

foi expressiva e cerca de 70,0% delas ocorreram na presença de algum deles. Novamente, o 

aumento de dose foi o principal encontrado, sendo evidenciado em quase metade das 

anafilaxias. Cofatores clássicos também foram encontrados, merecendo destaque o jejum e a 

infecção, que também foram os cofatores mais importantes para a ocorrência de reações na fase 

de indução. 

Os resultados de ensaios clínicos controlados mostram que 6,7% a 30,8% dos pacientes 

submetidos a ITO ao LV necessitaram do uso de adrenalina (75). A utilização de adrenalina no 

estudo, na fase de indução, foi maior do que o relatado sendo utilizada em 34,0% de todas as 

anafilaxias.  

Na fase de indução, a taxa de adrenalina foi menor que a taxa de anafilaxia e tal fato 

pode ser explicado por alguns motivos: ocorrência de quadros leves e moderados de anafilaxia; 

surgimento de sintomas em pacientes supervisionados; muitas vezes, os pacientes apresentavam 

quadro onde os sintomas não apareciam de maneira concomitante e, à medida que os sintomas 

apareciam, eram medicados com medicações específicas, portanto, em algumas situações, não 

foi aplicado adrenalina pois o paciente evoluiu com recuperação favorável após tais 

terapêuticas; e presença de sintomas leves em diferentes sistemas que eram medicados por via 

oral e que apresentavam estabilização rápida.  

A taxa de uso de adrenalina em casa foi bem menor que a do hospital e isso pode ser 

explicado devido à dificuldade de acesso rápido à emergência (no hospital, o paciente era 

supervisionado integralmente e o diagnóstico de anafilaxia mais facilmente realizado pela 

equipe médica), insegurança e hesitação em usar adrenalina autoinjetável, apesar das 

orientações dadas no plano de ação. A adrenalina autoinjetável só foi utilizada por um paciente 

durante a indução.  

Durante a fase de indução, a adrenalina foi aplicada em oito pacientes, número superior 

que no estudo de Longo et al (seis pacientes) (75). Já no estudo de Zapatero et al, três dos quatro 

pacientes com anafilaxia da sua amostra utilizaram adrenalina (amostra total de 18 pacientes) 

(91). A administração de adrenalina foi realizada em 20,0% dos pacientes submetidos a ITO 

para ovo ou amendoim (149), mostrando que a baixa utilização da adrenalina também é 

evidenciada na ITO para outros alimentos.  

Com relação ao início de outras medicações, durante a fase de indução, foi necessário 

introduzir corticoide nasal e inalatório em alguns pacientes com o objetivo de controlar melhor 

outras alergias e, portanto, controlar possíveis fatores que interferissem na resposta e segurança 

da ITO. Para os pacientes que desenvolveram EoE, foi iniciado corticoide deglutido e IBP. Em 
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outro estudo com pacientes graves (73), nenhum paciente necessitou adicionar outra medicação 

durante a indução.  

Apesar da fase indução ser uma etapa muito importante e avaliada e caracterizada por 

vários estudos, a ITO não acaba quando o aumento de doses é finalizado. Durante a fase de 

manutenção, os pacientes devem continuar a serem monitorizados e orientados. A segurança da 

ITO e a persistência da dessensibilização, durante a fase de manutenção dependem de vários 

fatores: entender o limiar diário de cada paciente, frequência regular de ingestão de alimentos 

lácteos, controle de fatores de risco e reconhecimento e tratamento adequado de reações 

alérgicas. É necessário acompanhamento de longo prazo e, até mesmo indefinido, dos pacientes 

submetidos a ITO para avaliação da segurança do tratamento e sucesso. A avaliação do status 

de tolerância permanente só será confirmada quando considerada oportuna pelo médico, após 

avaliação dos riscos e dos benefícios e combinado com o paciente e cuidadores (87). Não foi 

objetivo do estudo avaliar a resposta não sustentada com descontinuação do tratamento e 

posterior provocação. 

O estudo avaliou os pacientes durante um ano após o início da fase de manutenção. 

Como três pacientes saíram ainda na fase de indução, restaram 24 pacientes nessa segunda fase 

do estudo. Não houve nenhuma desistência durante esse período, ou seja, todos os pacientes 

que conseguiram completar a fase de indução se mantiveram na manutenção. Estudo de longo 

prazo na Finlândia (125) demonstrou que a média de desistência da ITO foi de nove meses 

(variação de zero a 76 meses) e que a maioria dos abandonos ocorreram na fase de indução e 

até um ano de seguimento, períodos que foram contemplados pelo estudo.  

O número de reações na fase de manutenção foi, em números absolutos, menor que 

durante a fase de indução, bem como a taxa de reação (83,3%). No entanto, como o número de 

pacientes foi menor, o número médio de reações na manutenção foi maior que na indução. É 

difícil comparar as duas etapas já que o tempo de avaliação bem como a exposição ao LV se dá 

de maneira diferente. Mas, é importante salientar que reações podem ocorrer na manutenção, 

mesmo em doses previamente aceitas, e os pacientes devem ser reavaliados rigorosamente e de 

maneira individual. Como observado na fase de indução, houve diferença entre a quantidade de 

reações entre os pacientes, pois alguns não apresentaram nenhuma reação e um deles teve 54 

reações nessa fase. Por esse mesmo motivo, foi calculada a mediana de reações também na fase 

de manutenção. Metade dos pacientes apresentaram quatro ou menos reações nessa fase.  

Vale reforçar que o perfil de pacientes da amostra estudada é grave, com alto nível de 

IgE específica para leite e frações e história de reações anafiláticas pré-ITO em toda a amostra. 

O antecedente de anafilaxia pode justificar a presença de reações, inclusive graves, na fase de 
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manutenção. Estudo de Mota et al demonstrou que, entre os pacientes com história de anafilaxia 

(15/42), 12 deles apresentaram reações durante a fase de manutenção. Uma correlação 

estatística positiva e altamente relevante foi encontrada entre a ocorrência de reações alérgicas 

durante a manutenção e história prévia de anafilaxia (80,0% das reações no grupo com 

anafilaxia em comparação com 26,0% sem história de anafilaxia; p <0,001) (154). Estudo de 

2016 também mostrou associação de uma maior taxa de reação, na fase de manutenção, com a 

presença de anafilaxia antes da ITO (135). Tal fato não foi avaliado pelo estudo pois todos os 

pacientes apresentavam anafilaxia previamente. Novamente, esse dado reforça a gravidade dos 

pacientes estudados. 

Como foi realizado na indução, também foi avaliado se houve associação entre alguns 

parâmetros e a ocorrência de reação e anafilaxia na manutenção. Para ambas, o volume de LV 

no dia D teve uma correlação negativa moderada, ou seja, quanto menor o volume, maior a 

chance de reação e anafilaxia na manutenção. Tal fato pode servir de alerta para uma maior 

vigilância dos pacientes que não atingem a dessensibilização total pois fica mais complicado 

avaliar qual é o limiar de reação desses pacientes com dessensibilização parcial e, portanto, eles 

tendem a ficar mais expostos à ocorrência de reações.  

 Dos parâmetros imunológicos que englobaram tamanho da urtica no TCLI para LV pré-

ITO e os valores de IgE específica para leite e frações e IgG4 para frações pré-ITO e após um 

ano, só o valor de IgE específica para beta-lactoglobulina após um ano e IgG4 específica para 

alfa-lactoalbumina após um ano tiveram correlação significativa positiva moderada somente 

com anafilaxia. Ou seja, pacientes com valores mais altos, após um ano, tiveram mais 

anafilaxia.  

Os valores pré-ITO de IgE específica não tiveram correlação com a ocorrência de 

reações e anafilaxia na manutenção. Estudo prévio (154), comparou pacientes com e sem 

reações adversas (19 e 23 pacientes, respectivamente) e não encontrou diferença 

estatisticamente significativa entre a ocorrência de reações durante a manutenção e os níveis de 

IgE específica pré-ITO. Os níveis de IgE específica pré-ITO não foram considerados um fator 

de risco de persistência de reações na manutenção. Porém, outro estudo de seguimento a longo 

prazo (125) demonstrou que houve uma diferença significativa nos níveis pré-ITO de IgE 

específica para leite entre pacientes que sofreram anafilaxia em comparação com pacientes sem 

anafilaxia durante a fase de manutenção. 

Novamente, a asma não teve associação com a ocorrência de reação e anafilaxia também 

na fase de manutenção. Comparando novamente com estudo de 2018 (154), o antecedente de 

asma foi ligeiramente mais frequente em crianças com mais reações durante a fase de 
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manutenção embora sem significância estatística. Já, em crianças com história prévia de 

anafilaxia, a coexistência com asma foi um fator de risco considerado estatisticamente 

significativo para a ocorrência de reações durante a fase de manutenção. 

A presença de EoE também não teve associação com reação ou anafilaxia durante a fase 

de manutenção, diferente da fase de indução. A amostra de pacientes com EoE foi pequena, 

principalmente na manutenção com a saída de dois pacientes com EoE ainda na fase de indução 

e isso pode ter influenciado na análise durante essa fase. 

Um fato que foi observado é que, apesar do risco de ocorrerem reações na fase de 

manutenção, a tendência é que o seu número caia com o passar do tempo. No estudo, foi 

observado que a maior parte das reações ocorreram nos primeiros seis meses da manutenção, 

com diferença estatisticamente significativa em relação aos seis meses subsequentes. Elizur et 

al (135) também mostraram que o número de reações foram diminuindo ao longo do tempo. 

Dentro dos primeiros seis meses, a maioria das reações ocorreram nos três meses iniciais. Isso 

pode apontar uma necessidade de se prolongar o tempo de uso de anti-H1 para além de um mês 

após o dia D visando aumentar a segurança na fase de manutenção.  

Quando foi avaliado a ocorrência de reações por paciente, o número também foi caindo 

ao longo do seguimento. Do dia D ao sexto mês, o número de pacientes que não apresentaram 

nenhuma reação foi menor do que entre o sétimo e o décimo segundo mês do seguimento. Em 

contrapartida, o número de pacientes que tiveram dez reações ou mais do dia D até o sexto mês 

foi maior que nos seis meses subsequentes. Conforme visto nos resultados, é importante 

aumentar o grau de alerta sobre as reações, principalmente, nos primeiros seis meses após o 

término da fase de indução. A presença de consultas mais regulares, prolongar a administração 

do anti-H1ou o do uso de imunobiológicos podem ser alternativas aventadas.  

Quase metade das reações, na fase de manutenção, foram leves. No entanto, o número 

de anafilaxias, proporcionalmente, foi parecido com o número de reações leves. Treze pacientes 

apresentaram anafilaxia na manutenção, mesmo número de pacientes da indução. A taxa de 

anafilaxia e a média de anafilaxia da manutenção foi maior do que na indução. Novamente, a 

comparação entre uma etapa é difícil pois o tempo de acompanhamento e as características de 

cada etapa são diferentes.  

Conforme foi observado com relação ao número de reações na fase de manutenção, o 

número de anafilaxias por pacientes também foi variável. Alguns pacientes não apresentaram 

nenhum episódio e, em contrapartida, dois pacientes tiveram 26 anafilaxias cada um. A 

ocorrência de anafilaxia também foi maior nos seis primeiros meses de seguimento, mas, 

diferente do número médio de reações, não foi encontrada uma redução de maneira significativa 
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entre os primeiros seis meses e os últimos seis meses. Fazendo a avaliação de anafilaxia por 

paciente, o número de pacientes que não apresentou anafilaxia foi maior do sétimo ao décimo 

segundo mês do que nos primeiros seis meses da manutenção. Vale ressaltar que não foi 

evidenciado episódios de anafilaxia grave na manutenção diferente do que ocorreu na indução. 

A ausência de episódios graves de anafilaxia já foi observada previamente (126) e isso pode 

demonstrar que a gravidade das reações tende a diminuir com o tempo.  

A taxa de uso de adrenalina durante a fase de manutenção foi bem menor que a indução. 

Isso pode ser justificado pela ausência de episódios de anafilaxia grave na manutenção e, como 

a maioria das reações ocorreram em casa, os pacientes utilizavam outras medicações para 

tratamento dos sintomas e não utilizaram a adrenalina autoinjetável ou não foram em serviços 

de emergência. Os pacientes parecem ter uma resistência quanto a aplicação da adrenalina. Tal 

achado foi semelhante ao exposto na fase de indução onde a maioria das anafilaxias que 

ocorreram em casa não foram tratadas com adrenalina. Na fase de manutenção, somente um 

paciente utilizou adrenalina autoinjetável. Esse fato está de acordo com outros estudos que 

observam uma subutilização da adrenalina para o tratamento de anafilaxia na manutenção 

(157,158). Estudo de seguimento por oito anos (154) também relatou baixas taxas de aplicação 

de adrenalina durante o seguimento a longo prazo. 

Estudo randomizado de 2019 mostrou que nenhum episódio de anafilaxia leve e metade 

dos casos de anafilaxia moderada não foram tratado com adrenalina. Somente os casos de 

anafilaxia grave foram tratados com adrenalina (126). No estudo, a adrenalina também não foi 

utilizada nos quadros leves e seu uso foi realizado em oito (8/34) episódios de anafilaxia 

moderada na indução e cinco (5/56) de anafilaxia moderada da manutenção. Em todos os casos 

de anafilaxia grave que ocorreram na fase de indução foram aplicados a adrenalina (n=10). 

A aplicação reduzida de adrenalina não é só observada nos pacientes submetidos a ITO, 

mas também nos pacientes que possuem anafilaxia por AA (157,158). Isso demonstra a 

necessidade de educar os pacientes e familiares no reconhecimento de crises graves de 

anafilaxia e necessidade de aplicação da adrenalina que é a medicação de primeira escolha e 

que não deve ser postergada. 

A influência de fatores e cofatores facilitadores de reação, durante a fase de manutenção, 

também tiveram um papel importante tanto para a ocorrência de reações como de anafilaxia. 

Mesmo em doses previamente aceitas, a presença de algum cofator pode precipitar alguma 

reação. Os principais encontrados no estudo foram problemas com a dieta (excesso de ingesta 

de alimentos com LV ou ingestão irregular), exercício, infecção e jejum.  
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Estudos prévios também já relataram que as reações na fase de manutenção, muitas 

vezes, estavam relacionadas a falta de aderência ao tratamento e influência dos cofatores 

(76,89,154). Estudo de Alves Correia et al (93) demonstraram não só a importância dos 

cofatores, mesmo a longo prazo, como também a necessidade de controlar as comorbidades 

alérgicas, principalmente asma.  

No estudo, as questões relacionadas a dieta foram consideradas um fator facilitador de 

reação na manutenção, semelhante ao aumento de dose na indução. Uma diminuição na 

frequência de ingestão de LV ou a falta de adesão à terapia e ingesta acima do limiar de 

aceitação podem resultar em um aumento do número de reações. A ingestão exacerbada de 

alimentos com LV foi o principal fator relacionado a ocorrência de anafilaxias e o segundo fator 

relacionado a ocorrência de reações na manutenção.  

O exercício foi o principal cofator relacionado a ocorrência de reações e o terceiro 

relacionado ao surgimento de anafilaxia no estudo. O exercício já foi descrito como um 

importante cofator relatado a longo prazo por outros estudos (93,154). Por isso, os pacientes 

eram orientados a fazer um intervalo entre exercício e ingestão de alimentos com LV de, pelo 

menos, duas horas. Não se sabe a real causa da relação do exercício com o risco de reação, mas 

uma das hipóteses proposta é que o exercício pode estar relacionado à indução de uma maior 

permeabilidade do TGI e, portanto, facilitar a exposição do alérgeno a IgE específica do 

mastócito. A influência do exercício como cofator era avaliada a cada consulta. 

O guideline espanhol (87) mostra a importância dos fatores e cofatores na fase de 

manutenção e que tanto problemas na dieta, como pobre aderência, e cofatores já conhecidos, 

merecendo destaque exercício, infecção, asma, rinite, ciclo menstrual e estresse, podem exercer 

influência importante no surgimento de reações. Apesar de que algumas delas podem ocorrer 

independentemente da presença de fatores e cofatores, eles devem ser uma preocupação 

constante e sempre reforçados, mesmo na fase de manutenção. 

Um dado evidenciado é que a influência dos fatores e cofatores, tanto nas reações como 

nas anafilaxias, diminuíram com o passar do tempo de maneira significativa. A queda da 

frequência de reações ao longo do tempo pode sugerir que o limiar, com relação a influência 

dos fatores e cofatores, deve ter aumentado. Outro fator implicado pode ser a presença de menos 

cofatores devido a um maior esclarecimento da família e pacientes no controle desses cofatores 

e, consequentemente, menor exposição.  

Considerando EoE como um facilitador de reações, a ocorrência de reações graves 

frequentes já foi demonstrada estar relacionada a presença de EoE (159). A ocorrência de 

reações e anafilaxias em pacientes com EoE, tanto na fase indução quanto de manutenção, e, 
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na ausência de outro fator ou cofator, foi evidenciado e o questionamento é se a EoE pode ter 

contribuído como um provável cofator de reação. Como já exposto anteriormente, a EoE teve 

associação significativa com a ocorrência de reação na indução, porém não foi visto associação 

com reação na manutenção e anafilaxia em qualquer uma das fases. Vale ressaltar que o 

tamanho da amostra pode ter influenciado nessas não associações. 

O surgimento de EoE durante a ITO já foi evidenciada em outros estudos 

(18,109,116,119,124,159–161). Revisão sistemática de 2014 (119) mostrou uma taxa de 

ocorrência bem menor (2,7%), sendo o leite o principal alimento relacionado a ocorrência de 

EoE (52,9%). Em metanálise, a taxa de EoE confirmada por biópsia em estudos que realizaram 

ITO para leite foi de 5,4% (116). Estudo espanhol (161) evidenciou que, de 128 crianças 

submetidas a ITO com leite ou ovo, oito (6,2%) desenvolveram EoE (seis casos foram 

submetidos a ITO para leite, um para ovo e um para leite e ovo). Em resumo, em estudos 

prévios, a EoE foi relatada em 2,7–10,3% dos pacientes (162).  

Portanto, a EoE é um evento adverso que pode ser encontrado nos pacientes submetidos 

a ITO e isso deve ser informado antes do seu início. O que chama a atenção no estudo é a alta 

taxa de pacientes que desenvolveram a doença (22,2%; 6/27 pacientes). Por se tratar de um 

estudo prospectivo, pode ter ocorrido um maior diagnóstico devido ao alto grau de suspeição e 

maior investigação diante de sintomas sugestivos. A realização de EDA diante de casos com 

sintomas do TGI persistentes também pode ter contribuído para uma taxa maior que a literatura 

já que, em muitos relatos, ocorre descontinuação da ITO por sintomas prováveis de EoE sem 

que ocorra a realização de EDA para confirmar o diagnóstico. Além disso, outra hipótese para 

essa alta taxa é que o nosso perfil de pacientes era de um fenótipo grave e todos apresentavam 

reações anafiláticas e possuíam altos índices de IgE específica para leite e frações e a ocorrência 

de EoE, nesses pacientes, poderia fazer parte de uma marcha atópica (163). 

A associação entre EoE e AA mediada por IgE já é conhecida. Estudos já mostraram 

que a prevalência de EoE, em pacientes com AA mediada por IgE, é maior do que a da 

população em geral (163). Além disso, pacientes com EoE podem desenvolver AA mediada 

por IgE, principalmente, se passarem por um período de restrição do alimento e o alimento é 

reintroduzido na dieta. Possivelmente, não desenvolveram antes pois estavam em exclusão 

alimentar (163). Tais afirmações podem demonstrar um espectro da mesma doença onde a 

exclusão do alimento predispõe à AA mediada por IgE e a exposição à EoE (164).  

A relação entre EoE e ITO deve ser mais bem esclarecida. A EoE pode ser uma condição 

preexistente antes da OIT e que não foi detectada; poder ser subclínica e que foi exacerbada 

pela ITO; pode ser induzida pela ITO; ou surgir independente da ITO. Os fatores de risco para 
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desenvolver EoE como efeito adverso da ITO ainda não foram esclarecidos. Acredita-se que 

eles podem estar relacionados a ITO, ao paciente ou ao alimento envolvido e o leite parece ser 

mais implicado. Os mecanismos imunológicos da ITO possivelmente causam a EoE (119). 

Uma preocupação inicial foi excluir a presença de EoE ou eosinofilia esofágica (EE) 

nos pacientes antes de iniciar a ITO e flagrar, portanto, os pacientes que já apresentavam EoE 

pré-ITO e que não foram diagnosticados. É relativamente comum o atraso no diagnóstico de 

EoE, com uma média em torno de quatro anos de atraso (165).  

Trabalho prévio realizado pelo nosso grupo mostrou que 34 pacientes com anafilaxia 

(38,2%) possuíam EE detectada em EDA previamente a ITO e 10 deles fecharam o diagnóstico 

de EoE (120). Outro trabalho evidenciou que, em adultos assintomáticos, a EE foi encontrada 

em 14,0% dos pacientes com alergia a amendoim antes do início da ITO (164). Por isso, todos 

os pacientes do estudo que evoluíram com EoE apresentavam EDA prévia a ITO sem alterações 

e EE<5 eos/CGA. A maioria dos trabalhos relata não ter realizado EDA antes da ITO (119) ou 

só em uma pequena parcela dos pacientes (161). Portanto é preciso se certificar de que a 

presença de EoE já não era um problema prévio a ITO e, assim, evitar superestimar a 

prevalência de EoE associada a ITO. 

Por outro lado, ocorre o risco do diagnóstico de EoE ser subestimado durante a 

realização da ITO pois é comum os pacientes abandonarem a ITO por sintomas sugestivos de 

EoE sem sua devida confirmação. A ocorrência de sintomas do TGI durante a ITO é comum e 

pode levar a interrupção da ITO sem maiores investigações. A melhora dos sintomas com 

suspensão da ITO e, consequentemente, ausência de realização de EDA dificulta a confirmação 

de EoE (18). No estudo, a EDA, após o início da ITO, era realizada somente se o paciente 

tivesse sintomas do TGI persistentes.  

Sintomas do TGI são muito comuns na ITO (82) e sua ocorrência pode chegar a 30,0% 

(116). Eles podem se resolver espontaneamente ao longo do tempo, após modificações da ITO 

(ajuste de dose) ou início de sintomáticos ou, então, podem persistir e levar à suspensão da OIT.  

Estudo de Mori et al (18) relatou a presença de sintomas do TGI graves e que levou a 

interrupção da ITO, mesmo sem a confirmação de EoE. Portanto, sintomas digestivos são uma 

causa importante de descontinuação da ITO (65,66,166). Estudo prévio relatou que pacientes 

com sintomas do TGI tiveram pior evolução e eram menos propensos a atingir a 

dessensibilização total (p<0,001) e tiveram uma maior taxa de falha da ITO (p=0,005). No 

entanto, aproximadamente 73,0% dos pacientes foram capazes de alcançar pelo menos a 

dessensibilização parcial e proteção contra exposições acidentais. A duração da ITO tende a ser 
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maior nesses pacientes e uma vez que os sintomas são controlados a chance de alcançar 

dessensibilização total aumenta (130). 

Os pacientes podem apresentar sintomas TGI de maneira imediata ou tardia, ou seja, 

independente da dose do LV (150). A vigilância desses sintomas deve ser constante e o paciente 

perguntado ativamente sobre a sua ocorrência, independente da dose do LV. Os sintomas 

agudos e que ocorrem em menos de duas horas são mais fáceis de explicar, como parte de uma 

reação mediada por IgE e foram relatados por 20 pacientes ao longo do acompanhamento. No 

entanto, os sintomas mais tardios são mais difíceis sem entender se eles estão associados ou não 

a EoE. Esses sintomas do TGI tardios já foram relatados previamente (127). Dos 14 pacientes 

que apresentaram esses sintomas do TGI tardios, nove realizaram EDA devido a persistência e 

gravidade dos sintomas e seis deles apresentaram EDA compatíveis com EoE. Estudo realizado 

em Israel evidenciou que, de 794 pacientes que foram submetidos a ITO para diversos 

alimentos, 8,2% apresentavam sintomas digestivos independente da dose do alimento (130). 

Os principais sintomas do TGI tardios relatados foram dor abdominal, epigastralgia, 

náuseas e vômitos tanto no grupo que desenvolveu EoE quanto no grupo sem EoE, portanto, 

são sintomas bastante inespecíficos. Petroni et al (116), em metanálise publicada, demonstrou 

que os sintomas mais comuns relacionados a EoE foram epigastralgia, náusea, vômito e 

anorexia. Estudo espanhol também demonstrou que dor abdominal e vômitos foram os 

principais sintomas relatados (161). Não é preciso esperar a ocorrência de disfagia ou 

impactação para começar a investigar a EoE. Portanto, os sintomas TGI não serviram para 

discernir a presença ou não de EoE e a investigação complementada com EDA foi necessária e 

deve ser valorizada. A disfagia é o sintoma comum na EoE (167) e ele só foi relatado nos 

pacientes com EoE. No entanto, dos seis pacientes que evoluíram com EoE, apenas dois 

apresentaram disfagia. Sintomas pouco comuns e atípicos como tosse e salivação excessiva 

também foram relatados no grupo com EoE.  

O manejo dos pacientes com sintomas do TGI pode ser com ajuste da dose do LV ou 

medicações sintomáticas. Já foi citado em trabalho que esses pacientes melhoraram dos 

sintomas com a redução da dose do alimento, sem necessidade de uso de medicação sintomática 

ou suspensão da ITO (130). No geral, esses sintomas tendem a ter pouca gravidade e serem 

episódicos. No entanto, a persistência e gravidade dos sintomas é que deve chamar atenção e 

levantar a possibilidade de EoE e realização de EDA. Uma questão a ser levantada é que, 

principalmente em crianças e por ser um exame invasivo, a EDA muitas vezes não é realizada 

e a suspensão da ITO sem maiores investigações se torna uma alternativa mais observada.   
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Apesar da ausência de análise estatística comparando os pacientes com sintomas do TGI 

que evoluíram ou não com EoE, é visível que os desfechos relacionados a taxa de sucesso, 

volume LV ao final da indução e após um ano de início da manutenção e número médio de 

reações e anafilaxias foi mais favorável no grupo sem EoE. A média do TCLI para LP e a média 

dos níveis de IgE especificas pré-ITO foram mais elevadas nos pacientes sem EoE. Estudo 

realizado na Finlândia em 2019 (125) relatou que o desenvolvimento de EoE não é 

impulsionado por IgE. Já os valores médios de IgE e IgG4 específicas após um ano foram 

maiores nos pacientes com EoE. 

Com relação ao grupo que desenvolveu EoE, a maioria dos pacientes era do sexo 

feminino e esse dado se contrapõe a literatura em que a EoE é mais comum em pacientes do 

sexo masculino (167,168). Trabalho realizado no serviço (120) que pesquisou EE previamente 

a ITO em pacientes com anafilaxia, mostrou que 88,2% deles eram do sexo masculino. A faixa 

etária de pacientes acometidos foi bem variada. Três pacientes tinham abaixo dos 10 anos, dois 

pacientes eram adolescentes e um adulto.  

A associação de EoE com doenças alérgicas é bem conhecido (122,161,169) e, no 

estudo, todos os pacientes que evoluíram com EoE tinham outras comorbidades alérgicas, além 

da ALV. O surgimento de EoE foi evidenciada tanto na fase de indução quanto no início da 

manutenção o que já foi observado por outros estudos (119,122,161). A maior parte dos 

pacientes apresentaram EoE ainda na fase de indução e fica o questionamento se o LV possuiu 

um papel na sua fisiopatologia devido à proximidade temporal entre o início da ITO e o 

surgimento da EoE ou se ele serviu somente como um gatilho para uma condição que já iria 

acontecer. Todos os pacientes foram diagnosticados já na fase de LP. 

A ocorrência de EoE após cinco meses do término do protocolo pode ser considerada 

recente se comparar com outros estudos que demonstraram o seu surgimento após um ano do 

término (119,159,161,170). Porém, em alguns desses casos, mesmo com a restrição do alimento 

não houve controle dos sintomas o que pode sugerir uma evolução da marcha atópica e que a 

EoE iria surgir independente da ITO (170). Portanto, é possível que a ITO tenha servido como 

um gatilho inicial de um processo inflamatório esofágico que já iria se estabelecer no futuro 

independentemente de seu gatilho alimentar inicial (171). Outro estudo recente avaliou 12.083 

crianças com AA e 570 foram diagnosticados com EoE, ou seja, 4,7% daqueles que possuíam 

AA desenvolveram EoE sem terem realizado ITO (172). Isso sugere que a prevalência de EoE 

em candidatos para ITO é semelhante ao da população realmente submetida à ITO. Porém, é 

consenso que a vigilância de sintomas de EoE é importante a longo prazo e deve permanecer 

no acompanhamento, bem como o questionamento de sintomas antes do início da ITO.  
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Não há diretrizes para o manejo de sintomas possivelmente relacionados à EoE durante 

a ITO. Diante do diagnóstico de EoE, foi optado por decidir juntamente com o paciente e/ou 

familiares a suspensão ou não da ITO. A opção de realizar tratamento medicamentoso e manter 

a ITO, sem retirar o alimento da dieta e, assim, manter a dessensibilização é descrita por outros 

trabalhos (116,161,170). Essa foi a opção escolhida por todos os pacientes. Foi iniciado IBP e 

corticoide deglutido e o aumento da dose não foi realizado até controle dos sintomas.  

A importante melhora na qualidade de vida representada pela possibilidade de consumir 

um alimento sem o risco de reações graves e o fato de que a retirada do alimento não garante a 

resolução da EoE, implica que a decisão de o excluir ou não deve ser feita de forma 

individualizada, dependendo da gravidade da condição, sintomas, evolução e resposta a outros 

possíveis tratamentos (161). A tomada de decisão compartilhada é a melhor estratégia de gestão 

para o paciente e cada paciente deve ser conduzido individualmente. Porém, nos pacientes que 

não evoluem com melhora, apesar do tratamento medicamentoso, a dieta é indicada (170). No 

estudo, somente um paciente necessitou suspender completamente a ingesta de LV devido a 

não melhora dos sintomas e, após essa medida, evoluiu com melhora clínica e endoscópica da 

EoE. Para outro paciente foi optado por manter a dose de LV já alcançada pela ITO e testar a 

ingesta de alimentos processado, o que foi conseguido com sucesso. Para os demais, dois 

alcançaram a dessensibilização total e outros dois a parcial, ao final da indução. A 

dessensibilização total foi mantida em um paciente ao final de um ano e, nos outros três, foi 

obtida a dessensibilização parcial já que um paciente que consumia 150 ml de LV após ao final 

da indução necessitou reduzir a dose diária. 

A taxa de sucesso dos pacientes com EoE foi bem inferior em relação aos pacientes sem 

EoE. Os pacientes sem EoE apresentaram uma taxa de sucesso 2,4 vezes superior em relação 

aos com EoE. O volume de LV no final da indução e ao final de um ano da manutenção 

apresentaram correlação negativa e moderada com a presença de EoE. Ou seja, a presença de 

EoE implicou menor volume de LV. Com relação a esses parâmetros (taxa de sucesso, volume 

de LV ao final da indução e de um ano da manutenção) houve diferença significativa entre os 

pacientes com e sem EoE.  

A evolução desfavorável da ITO em paciente com EoE é relatado por outros centros 

(159). O tempo de duração da ITO, nos pacientes com EoE que permaneceram fazendo o 

tratamento, foi maior do que aqueles que não evoluíram com EoE. O número médio de reações 

totais e de anafilaxias também foi superior no grupo com EoE. A presença de EoE teve 

correlação com a ocorrência de reação na indução, de maneira significativa.  
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Com relação aos parâmetros pré-ITO (idade, valor TCLI para LP, titulação do LV, 

níveis de IgE específica para leite e frações e IgG4 específica para as frações) nenhum deles 

teve associação positiva significativa com a ocorrência de EoE. Ou seja, na amostra estudada 

nenhum desses parâmetros foi significativo para configurar um fator de risco para o paciente 

evoluir para EoE durante a ITO. Já, ao final de um ano, os valores de IgE para alfa-

lactoalbumina e beta-lactoglobulina e IgG4 para alfa-lactoalbumina e caseína foram maiores, e 

de maneira significativa, nos pacientes com EoE. Em destaque, o valor médio de IgG4 para 

caseína após um ano apresentou correlação forte e positiva.  

Curiosamente, a possibilidade de IgG4 estar envolvido na fisiopatologia de EoE já foi 

levantada (173–175), porém o mecanismo envolvido necessita de melhor elucidação. Já foi 

demonstrado um aumento de IgG4 associado à EoE pediátrica (176). Estudo de 2019 (173) 

mostrou que a IgG4 pode desempenhar um papel na inflamação crônica da EoE através da 

geração de imunocomplexos. Esses imunocomplexos são produzidos quando o paciente é 

exposto a elevadas quantidades de antígeno e levam a disfunção da barreira. Por outro lado, a 

IgG4 possui características estruturais que promovem atividade anti-inflamatória e é 

frequentemente considerada um mediador da tolerância e não de doença e sua presença é um 

achado esperado resultante da ITO (173). 
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7 CONCLUSÃO 

 

a) O protocolo de ITO utilizado neste estudo se mostrou eficaz para dessensibilizar a maioria 

dos pacientes com Alergia ao leite de vaca, mesmo com perfil grave, com histórico de anafilaxia 

e sensibilidade para mínimas quantidades de leite de vaca; 

 

b) A taxa de reações durante a ITO é alta, e embora a maioria delas tenham sido leves, ocorreu 

uma taxa significativa de anafilaxias alertando sobre a necessidade de infraestrututra e equipe 

especializada para atendimento imediato; 

 

c) O risco de reações diminuiu com o passar do tempo, e deve ser dada atenção para cofatores 

no desencadeamento das crises, a fim de orientação individualizada conforme a sensibilidade 

apresentada; 

 

d) A sensibilidade aos cofatores se mostrou transitória na maioria dos casos, com queda ao 

longo da manutenção; 

e) A reatividade cutânea para o leite de vaca diminuiu ao longo do seguimento; 

 

f) O aumento dos níveis de IgG4 específica para frações do leite foi observado de maneira 

precoce, já ao final da indução, e em todos os pacientes; 

  

g)  Ocorreu queda dos níveis de IgE específica após um ano. Porém, a depender do momento 

da coleta, os níveis podem estar mais altos e depois cair; 

 

h) A ocorrência de sintomas TGI foi alta durante a ITO;  

 

i) A ocorrência de EoE relacionada a ITO foi alta quando comparada com outros estudos e a 

vigilância dos seus sintomas e investigação é de suma importância durante a realização da ITO;  

 

j) Apesar do diagnóstico de EoE induzida durante a ITO, a maioria dos pacientes conseguiu 

manter o consumo do LV; 
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k) Houve aumento mais significativo de IgG4 no grupo com EoE, após um ano.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Instrumento de coleta dos dados pré-ITO 

 

Avaliação da resposta à imunoterapia oral em pacientes com alergia ao leite de vaca 

Instrumento de coleta 

 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Nome da mãe:________________________________________________________________ 

Data de Nascimento:_________________ 

No RGHC____________________  

Local onde reside o participante da pesquisa (cidade/estado): __________________________ 

Telefone: ____________________________________________________________________ 

Sexo: (  ) Masculino1      (   ) Feminino2    

Situação socioeconômica do núcleo familiar da criança? 

(   ) Classe A - > 15 salários mínimos1 

(    ) Classe B – 5 a 15 salários mínimos2 

(    ) Classe C – 3 a 5 salários mínimos3 

(    ) Classe D – 1 a 3 salários mínimos4 

(    ) Classe E – Até 1 salário mínimo5 

 

1. DADOS GERAIS 

1. Sobre características dos pais e gravidez: 

1.1 Idade da mãe quando engravidou? __________ 

1.2 Idade do pai no momento da gravidez? ________ 

1.3 Cor da pele/ raça da mãe?  

(   )Branca1  (    )Preta2   (    )Parda3   (    )Amarela4    (    )Indígena5 

1.4 Cor da pele/raça do pai?  

(  )Branca1  (    )Preta2   (    )Parda3   (    )Amarela4    (    )Indígena5 

1.5 Realizou pré-natal? (    )Não1 (    )Sim2 

1.5.1 Se sim a questão acima, teve intercorrências?  (    )Não1     (    )Sim2, quais?  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

1.6 Fez dieta de restrição durante a gravidez? (   )Não1  (    )Sim2 

1.6.1 Caso afirmativo a questão anterior, a partir de quantas semanas? ___________________ 

1.6.2 Qual alimento foi excluído? (pode marcar mais de uma alternativa) 

(    )Leite de vaca1 (    )Soja2 (    )Ovo3 (    )Crustáceos4   (    ) Oleanginosas5 

(    )Carne de vaca6 (    )Gluten7 (    )Cacau8 (    )Carne de porco e seus derivados9    
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(    )Outros10 _________________________________________________________________ 

 

1.7 Primeiro filho(a)?   (  )Não1   (______filho)      ( )Sim2            G__P__A__      

1.8 Qual o Tipo de Parto (    )Normal1 (    )Cesáreo2  

1.8.1 Em caso de cesárea, a mesma ocorreu: por agendamento da data (  )1 , motivo: 

____________________________________ por início do trabalho de parto (   )2 

1.9 Teve intercorrências durante trabalho de parto/parto?  (    )Não1  (    )Sim2, quais?  

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Quanto ao perfil da criança - nascimento 

2.1 Tempo de gravidez? (    ) < 37 semanas1  (    ) 37 a 41 semanas2   (    ) > 41 semanas3 

2.2 Peso? (   ) < 2.500 Kg1 (    ) > 2.500 Kg2 (    ) < 1.500 Kg3 (    ) < 1000 g4    

(    ) > 4000 g5 

2.3 Altura? ________ cm 

2.4 Apgar? 1º _____    5º ______ 

2.5 Ficou internado após nascimento? (    )Não1 (    )Sim2 

2.5.1 Em caso afirmativo qual o motivo? _________________________ 

2.6 Precisou de cuidados intensivos ao nascer? (    )Não1 (    )Sim2 

2.6.1 Em caso afirmativo qual o motivo? _________________________ 

2.7 Precisou de oxigênio ? (    )Não1 (    )Sim2 

 

 

3. Sobre predisposição genética da criança: 

3.1 Alguém da família tem história de atopia (   )Não1 (    )Sim2 

3.1.1 Em caso afirmativo a questão anterior, qual apresentação da alergia? 

(    )Rinite alérgica1 ________________________________  

(    )Dermatite Atópica2 ___________________________  

(    )Asma Alérgica3 ________________________________  

(    ) Alergia Alimentar4 ______________________________ 

(   ) Outra 5 _______________________________________ 

Qual? ____________________________________________ 

mãe1  pai2  irmão/irmã3  

3.1.2 Para o caso de alergia alimentar, na família, qual(is) alérgeno(s) envolvido(s)?   

(    )Leite de vaca1  (    )Ovo2  (    )Frutos do Mar3  (    )Soja4     (    )Trigo5                                     (    ) 

Outro6:______________________ 

3.1.3 Houve cura da alergia alimentar? (    )Não1    (    )Sim2 

3.1.3.1 Se sim, que idade que curou _____ (   )mês    (  )anos 

 

4. Sobre amamentação e introdução alimentar da criança 
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4.1 A criança teve contato com leite de vaca na maternidade? (    )Não1  (    )Sim2 

4.2 A amamentação logo após o nascimento foi facilitada e ocorreu? (    )Não1 (   )Sim2 

4.3 A criança foi amamentada? (    )Não1 (   )Sim2 

4.3.1 Por quanto tempo foi amamentada exclusivamente (em meses)?  _____ 

4.4 A amamentação precisou de complemento? (    )Não1  (   )Sim2 

4.4.1 Se sim, com quantos meses (ou dias) veio a necessidade de complementar? _________________________ 

4.4.2 Qual o leite escolhido (antes do diagnostico de AA) para complementação? 

____________________________ 

4.5 Até quantos anos a criança amamentou? ____________________________ 

4.6 Houve dieta materna para alérgenos de forma preventiva após o parto?   

(    )Não1 (   )Sim2 

4.6.1 Se sim, qual (is) alimentos excluídos? 

(    )Leite de vaca1 (    )Soja2 (    )Ovo3 (    )Crustáceos4   (    ) Oleanginosas5 

(    )Carne de vaca6 (    )Gluten7 (    )Cacau8 (    )Carne de porco e seus derivados9    

(    )Outros10 _________________________________________________________________ 

4.7 Com que idade foi iniciada a introdução alimentar, em meses: _______________ 

 

 

5. Quanto ao diagnóstico de Alergia Alimentar 

5.1 Idade primeiro contato com LV : ________    (  )dias      (   )meses    

5.1.1 Qual alimento? ________________________________________ 

5.2 Idade da primeira reação: ___________    (  )dias      (   )meses      (   )anos 

5.2.1 Qual alimento? __________________________________________ 

5.2.2 No primeiro contato houve reação?  (    )Não1 (    )Sim2 

5.3 Idade do diagnóstico de APLV: _________   (  )dias      (   )meses     (  )anos 

5.4 Tipo de reação (primeira reação): (  ) anafilaxia1   

________________________________________________             

          (  ) urticaria2       (  ) angioedema3      (  ) prurido4      

(  ) tosse5      (  )rinorreia6      (  )sibilância7     (  )vômitos8     (  )diarréa9        

(  )distensão abdominal10      (  )dermatite de contato ao leite11     (  )SAO12   (    ) dispneia13 

(    ) náuseas14      (  ) dor abdominal15 

(  )Outros16 _____________________________________ 

5.5 Quanto tempo após o contato com leite houve a reação? _______________________ 

5.6 Tratamento primeira reação: (  ) Adrenalina1    (  ) Antialérgico2     (  ) Corticoesteroide3 

(  ) b2 agonista4      (   )Outros5 _________________________________________ 

(    ) Nenhum6 

5.7 O que foi utilizado para fechar o diagnostico de Alergia Alimentar? 

(   ) Colhido histórico, realizado exame físico da criança e dieta de exclusão1 

(    ) Teste de provocação oral aberto – em consultório ou hospital o profissional levou a criança ter contato com 

a proteína suspeita2 
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(    ) Teste de provocação oral placebo cego simples – em hospital foi ofertado o alérgeno e placebo, onde apenas 

o médico sabia quando ofertado o alérgeno e quando ofertado o placebo3  

(    ) Teste de provocação oral placebo duplo cego – em hospital foi ofertado o alérgeno e placebo, onde médico, 

paciente e família  não sabiam quando ofertado o alérgeno e quando ofertado o placebo4 

(    ) Exames in vitro – Rast Sanguíneo para os alérgenos suspeitos5  

(    ) Exame in vivo – Prick Test6 

 (    ) Outros7 _______________________________________________________________ 

5.8 Para os casos da realização de testes de alergia, com que idade a criança foi submetida pela primeira vez a 

estes exames? Rast Sanguíneo (  ) Não1   (  )Sim2, quantos anos?_____ 

                                                 Prick Test (  ) Não1   (  )Sim2, quantos anos?_____ 

5.9 Qual foi o tratamento indicado pelo médico para tratamento da alergia alimentar? 

5.9.1 Dieta de exclusão com controle de traços: (  ) Não1   (  )Sim2 

5.9.2 Fórmulas: (  ) Não1   (  )Sim2 

5.9.2.1 Caso afirmativo na questão anterior, qual fórmula:  

(   ) Soja1  Qual?_____________________________________         

(    ) Fórmula extensamente hidrolisada2 Qual?_____________________________________        (     ) 

Aminoácidos3   Qual?_____________________________________   

(   ) Outros4 Qual?_____________________________________________      

5.9.2.2 Houve adaptação a fórmula inicialmente testada? (    ) Não1 (    ) Sim2  

5.9.2.2.1 Caso não adaptação, que fórmula foi instituída? 

(   ) Soja1  Qual?_____________________________________         

(   ) Fórmula extensamente hidrolisada2  Qual?_____________________________________        (     ) 

Aminoácidos3   Qual?_____________________________________     

(   ) Outros4 Qual?_____________________________________________   

5.9.3 Orientada leitura de rótulo: (  ) Não1   (  )Sim2 

5.9.4 Orientado plano de ação: (  ) Não1   (  )Sim2 

5.9.5 Se a criança era amamentada, a mãe foi orientada a excluir leite e derivados?  

(    ) Não1 (    ) Sim2      (    ) Não amamentava no diagnostico3 

5.9.5 Houve Internações/observações hospitalares em decorrência da alergia alimentar?  

(    ) Não1 (    ) Sim2 

5.9.5.1 Se sim, número de vezes que internou? ____________ 

5.9.6  Existem outros profissionais que acompanham seu filho? (    ) Não1 (    ) Sim2 

5.9.6.1 Se sim, quais? (  )Gastroenterologista1       (   ) Nutricionista2       (   ) Outros3  ___________________ 

5.10 Quanto tempo desde a última reação: ___________ (  )dias     (  )meses     (   )anos 

5.10.1 Qual alimento envolvido: ___________________________________ 

5.10.2 Tipo de reação: (  ) anafilaxia1  ______________________________________________  (  ) urticaria2       

(  ) angioedema3      (  ) prurido4      

(  ) tosse5      (  )rinorreia6      (  )sibilância7     (  )vômitos8     (  )diarréa9        

(  )distensão abdominal10      (  )dermatite de contato ao leite11     (  )SAO12     (    ) dispneia13 

(    ) náuseas14      (  ) dor abdominal15 
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(  )Outros16 _____________________________________ 

 

5.10.3 Tratamento última reação: (  ) Adrenalina1    (  ) Antialérgico2     (  ) Corticoesteroide3 

(  ) b2 agonista4      (   )Outros5  _____________________________________________ 

(   )  Nenhum6 

5.11 Já realizou teste de provocação oral? (    ) Não1 (    ) Sim2 

5.11.1 Se sim: que idade foi realizado?_______________ (  )meses     (   )anos 

 5.11.2 Foi realizado mais de um teste? (    ) Não1 (    ) Sim2 , qual idade do último? ?_______________ (  

)meses     (   )anos 

5.12 Possui outras atopias? (    ) Não1 (    ) Sim2 

5.12.1 Se sim, quais? (    )Rinite alérgica1 (    )Dermatite Atópica2  (    )Asma Alérgica3 (    ) Outra 

alergia Alimentar4 

5.12.1.1 Se outra alergia alimentar qual(is) alimento(s) envolvido(s)? 

(    )Soja1 (    )Ovo2 (    )Crustáceos3   (    ) Oleanginosas4 

(    )Carne de vaca5 (    )Gluten6 (    )Cacau7 (    )Carne de porco e seus derivados8    

(    )Outros9 _________________________________________________________________ 

5.12.1.2 Houve cura das outra(s) alergia(s) alimentar(es)? (    ) Não1 (    ) Sim2 , quantos anos? ____________ 

5.13 Possui outras comorbidades não alérgicas? (    ) Não1 (    ) Sim2, 

quais?_____________________________________ 

5.14 Quantas reações apresentou ao longo da vida? (   )11      (   )22    (  )33    (   )44      (   )55         (   ) ˃56 

5.15 Já usou adrenalina? (    ) Não1 (    ) Sim2 

5.15.1 Se sim, quantas vezes? (   )11      (   )22    (  )33    (   )44      (   )55         (   ) ˃56  

5.16 Apresenta reação com inalação leite? (    ) Não1 (    ) Sim2 

5.17 Apresenta reação com contato cutâneo do leite? (    ) Não1 (    ) Sim2 

5.18 Medicações em uso: 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. DADOS PRÉ DESSENSIBILIZAÇÃO 

2.1 Idade início dessensibilização:_____________ 

2.2 Data início dessensibilização:______________ 

2.3 Último prick titulado positivo: ______________ 

2.4: Titulação de início:_____________________ 

3. DADOS DURANTE DESSENSIBILIZAÇÃO 

3.1 Quantas reações apresentou durante dessensibilização, em ambiente hospitalar (   )11              (   )22      (  )33       

(   )44      (   )55         (   ) ˃56       (   ) nenhuma7 

 

3.1.2 Tipo de reação, em cada ocasião:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________ 

anafilaxia1   urticaria2  angioedema3  prurido4  tosse5 rinorreia6 sibilância7  vômitos8   diarréa9    distensão 

abdominal10  dermatite de contato ao leite11     SAO12  dispneia13     náuseas14 dor abdominal15  Outros16 

_____________________________ 

3.1.2 Tratamento realizado em cada ocasião:   

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________ 

Adrenalina1    Antialérgico2    Corticoesteroide3  b2 agonista4     Outros5  ____________________ 

Nenhum6 

3.1.3 Algum fator relacionado? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 Infecção1  Qual?___________________________________ 

 Exercício Físico2   Menstruação3  Outros4 Qual?_____________________________________ 

Não5     

3.1.4 Em cada reação, a dose foi:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

mantida1   reduzida2 qual volume? 

3.2 Quantas reações apresentou durante dessensibilização, em ambiente domiciliar  

(   )11              (   )22      (  )33       (   )44      (   )55         (   ) ˃56     (   ) nenhuma7  

 

3.2.1 Tipo de reação, em cada ocasião: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________ 

anafilaxia1   urticaria2  angioedema3  prurido4  tosse5 rinorreia6 sibilância7  vômitos8   diarréa9    distensão 

abdominal10  dermatite de contato ao leite11     SAO12  dispneia13     náuseas14 dor abdominal15  Outros16 

_____________________________ 
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3.2.2 Tratamento realizado em cada ocasião: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________ 

Adrenalina1    Antialérgico2    Corticoesteroide3  b2 agonista4     Outros5  ____________________ 

Nenhum6 

3.2.3 Algum fator relacionado? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 Infecção1  Qual?___________________________________ 

 Exercício Físico2   Menstruação3  Outros4 Qual?_____________________________________ 

Não5     

3.2.4 Em cada reação, a dose foi:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

mantida1   reduzida2 qual volume? 

3.3 Intercorrências durante dessensibilização:(    ) Não1 (    ) Sim2 

3.3.1 Quantas vezes? (   )11              (   )22      (  )33       (   )44      (   )55         (   ) ˃56    

3.3.2. Qual? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________  

Infecção 1  Qual sítio? respiratoria1 TGI2 pele3  urinaria4  outras5 _________________________ 

Descompensação de outra doença2   outros3 ________________________________________ 

3.3.3 Reação alérgica durante intercorrência?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Não1 Sim2 

3.3.4 Qual dose ocorreu a intercorrência?  

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.3.5 Em cada intercorrência, a dose foi:  
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

mantida1   reduzida2 qual volume? 

3.3.6 Necessitou introduzir algum tratamento durante intercorrência? Qual? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Não1 Sim2 

3.4 Diagnóstico esofagite eosinofílica durante dessensibilização? (    ) Não1 (    ) Sim2 

3.5 Completou dessensibilização? (    ) Não1 (    ) Sim2 

3.5.1 Se não completou, qual motivo? ___________________________________________ 

 

4. DADOS PÓS DESSENSIBILIZAÇÃO 

Idade término da dessensibilização: _________________ 

Data término dessensibilização:____________________ 

Quanto tempo durou dessensibilização: _____________________ 

4.1 Quantas reações apresentou após a dessensibilização? (   )11              (   )22      (  )33       (   )44      (   )55         

(   ) ˃56     (   ) nenhuma7 

4.1.2 Tipo de reação, em cada ocasião:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________ 

anafilaxia1   urticaria2  angioedema3  prurido4  tosse5 rinorreia6 sibilância7  vômitos8   diarréa9    distensão 

abdominal10  dermatite de contato ao leite11     SAO12  dispneia13     náuseas14 dor abdominal15  Outros16 

_____________________________ 

4.1.3 Tratamento realizado em cada ocasião:  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________ 

Adrenalina1    Antialérgico2    Corticoesteroide3  b2 agonista4     Outros5  ____________________ 

Nenhum6 

4.1.4 Quanto tempo após a dessensibilização ocorreu(ram) a(s) reação(ões)? 

__________________________________________________________________________________________

___________________________ 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4.1.5 Algum fator relacionado? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 Infecção1  Qual?___________________________________ 

 Exercício Físico2   Menstruação3  Sobrecarga alimentos com leite4  Outros5 

Qual?_____________________________________ 

Não6 

4.2 Quanto tempo após a dessensibilização suspendeu antihistamínico? (   ) 1mês apos1                 (   )entre 1 e 3 

meses apos2   (    ) entre 3 e 6 meses apos3       (   ) entre 6 meses e 1 anos apos4   (  ) ˃ 1 ano5   (    ) Ainda não 

suspendeu6 

4.3 Aceita leite e derivados? (    ) Não1 (    ) Sim2 

4.4 Aceita 150 ml de leite de vaca e derivados? (    ) Não1 (    ) Sim2  

4.4.1 Se não na questão anterior, qual volume aceitado? ____________ 

4.5 Aceita somente leite processado? (    ) Não1 (    ) Sim2 

4.5.1 Se sim, qual?  (    ) Biscoito1      (   ) Bolo2 

4.6 Ainda apresentou reação com inalação leite? (    ) Não1 (    ) Sim2 

4.6.1 Curou da reação com inalação com leite? (    ) Não1 (    ) Sim2  

4.6.2 Se sim, até quanto tempo após o término? ___________________ 

4.7 Apresentou reação com contato cutâneo do leite? (    ) Não1 (    ) Sim2 

4.7.1 Curou da reação com inalação com leite? (    ) Não1 (    ) Sim2  

4.7.2 Se sim, até quanto tempo após o término? ___________________ 

4.8 Diagnóstico esofagite eosinofílica após a dessensibilização? (    ) Não1 (    ) Sim2 

4.8.1 Se sim, quanto tempo após do término da dessensibilização foi diagnosticado? __________________ 

4.8.2 Sintomas apresentados? 

(  ) Disfagia1   (  )Impactação2   (  )Dor abdominal3    (  )Nauseas4     (   )Vomitos5 

(   )Salivação excessiva6    (   )Tosse7     Outros8?_____________________________________ 

4.8.3 Sintomas IgE mediados tardios? (    ) Não1 (    ) Sim2 

4.8.4 Se sim, eles se resolveram com tratamento de esofagite eosinofílica? (    )Não1  (    ) Sim2 
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APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

____________________________________________________________ 

DADOS DA PESQUISA 

Título da pesquisa - Avaliação da resposta à dessensibilização oral em pacientes com alergia 

à proteína do leite de vaca 

Pesquisador principal - Juliana Guimarães de Mendonça 

Departamento/Instituto - Serviço de Imunologia Clínica e Alergia do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo/HCFMUSP 

Convite à participação – Convidamos você e seu (sua) filho(a) para a participação nesta 

pesquisa que envolve a utilização de um novo método de tratamento para pacientes 

anafiláticos ao leite de vaca. 

Justificativa e objetivos do estudo – A alergia ao leite de vaca é uma das formas mais comuns 
de alergia alimentar. É necessário exclusão total de alimentos ou substâncias que contêm suas 
proteínas na composição para evitar reações graves e isso acarreta um forte impacto na 
qualidade de vida dos pacientes e dos seus familiares. O quadro tende a evoluir para cura 
espontânea, porém está sendo cada vez mais observado uma resolução mais tardia ou 
persistência da alergia. Para os pacientes que persistem com alergia existem novas 
abordagens de tratamento e uma delas se chama dessensibilização onde o objetivo final é a 
ingestão de leite e derivados sem a ocorrência de reações. O objetivo desse estudo é que você 
seja submetido a este protocolo de dessensibilização e induzir seu corpo a tolerar o leite sem 
ter reação alérgica. A dessensibilização consiste na administração oral de doses muito 
pequenas da proteína do leite, sendo que estas doses serão progressivamente aumentadas 
ao longo do tempo. No final, você poderá ingerir 150ml de leite de vaca puro, além de poder 
ingerir outros alimentos com leite. A sua participação neste estudo é voluntária. Você deverá 
comparecer ao Ambulatório de Alergia e Imunologia do Hospital das Clínicas semanalmente 
para aumento das doses e retornos após o fim do protocolo para monitorização clínica e 
laboratorial. 

Procedimentos que serão realizados e métodos que serão empregados – Serão realizados os 
seguintes procedimentos: 

1. Você ou seu responsável responderão a um questionário com perguntas sobre a sua 
alergia ao leite de vaca, seus antecedentes alérgicos e de saúde; 



177 

 

2. Você será submetido a um teste no qual serão aplicados na pele de seu antebraço 
pequenas gotas do leite em diferentes diluições. Em seguida estas gotas serão 
pressionadas com uma lanceta. Após 15 minutos iremos verificar se houve o 
aparecimento de reação (vermelhidão e coceira) no local da gota. Poderá ocorrer um 
pequeno incomodo no momento da pressão com a lanceta. Este teste será realizado 
no dia de início da dessensibilização para avaliar qual dose do leite você irá começar e 
após 3 e 6 meses do término do tratamento para avaliar como está sua resposta.  

3. Será colhido uma amostra do seu sangue (aproximadamente 5 ml), em veia de 
antebraço, para avaliar a presença de anticorpos contra o leite no primeiro e no 
último dia da dessensibilização e após 1, 3 e 6 meses. O sangue coletado é 
armazenado para esta e futuras pesquisas. 

4. Você irá realizar a dessensibilização oral em duas fases: indução e manutenção. Na 
fase de indução, ocorre semanalmente um aumento rápido de doses do leite, 
acompanhada pelo médico responsável em ambiente hospitalar, e esta mesma dose 
será repetida diariamente no seu domicílio até a próxima visita médica (intervalo de 1 
semana), quando se promove nova etapa de aumento de dose. No final do dia de 
aumento de dose, você levará para casa um diário onde deverá checar o horário das 
doses administradas, bem como qualquer sintoma que apresente. Além disso, pelo 
menos dois médicos da equipe ficarão disponíveis 24 horas por dia para atender as 
suas ligações, a fim de esclarecer dúvidas e orientar o uso de medicações ou sobre 
como proceder numa eventual emergência. A fase de manutenção ocorre quando você 
já conseguiu ingerir 150 ml do leite, podendo comer todos os alimentos derivados do 
leite e devendo manter esta dose diariamente.  Durante o tratamento podem ocorrer 
reações como sintomas orais (coceira, vermelhidão, inchaço), sintomas na pele 
(coceira, placas vermelhas e inchaço) crises de rinite (coceira e/ou obstrução nasal, 
espirros), crises de asma (chiado no peito, falta de ar, tosse), ou reações sistêmicas 
(diminuição da pressão arterial, manchas vermelhas no corpo, falta de ar, inchaço, 
perda da consciência), mas a equipe envolvida no projeto está pronta para atendê-
lo(a) no caso de reações, garantindo sua segurança. 

5. Durante todo este processo de dessensibilização, na fase de indução, você deverá 
tomar 1 dose de antialérgico oral, diariamente, 1 hora antes do início das doses e 
manter seu uso diário por 1 mês após atingir dose de manutenção. Após 1 mês do 
término será realizado um teste no hospital para avaliar a retirada do antialérgico. 

6. Você deverá retornar ao ambulatório para consulta, realização do teste na pele e da 
coleta de sangue. O objetivo dos seus retornos é avaliar como você esta após feito a 
dessensibilização 

7. Você deverá realizar uma Endoscopia Digestiva Alta para excluir a presença de 
esofagite eosinofílica (doença onde o paciente tem a presença de uma célula chamada 
eosinófilo no esôfago e que contraindica a realização da dessensibilização). Para 
realizar o exame, você irá dormir após a administração de uma medicação pela sua 
veia. O médico endoscopista irá passar um tubo com uma câmera na ponta pela sua 
boca. A câmera passará pelo esôfago, estômago e duodeno (começo do intestino) e o 
médico avaliará a presença de alterações nesses locais. Também será realizada biópsia 
(retirada de um pedaço mínimo) desses 3 lugares para serem avaliadas no 
microscópio. Após o exame você irá acordar e não sentirá dores. 

Explicitação de possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação na pesquisa –  
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1. Teste de alergia na pele: leve desconforto e coceira no local, que geralmente é   
passageira. 

2. Coleta de sangue: desconforto do furo da agulha, e em alguns casos pode ocorrer 
inchaço, dor, e às vezes pequena mancha arroxeada no local da picada. 

3. Reação durante a dessensibilização: você pode ter as reações que apresenta após a 
ingestão acidental de leite como coceira pelo corpo, placas vermelhas, inchaço, tosse, 
falta de ar, vômitos e choque anafilático. A equipe médica estará presente 
supervisionando o teste e você logo será tratado de acordo com a gravidade da reação. 
Isso será feito através do uso de medicações e cuidados que forem necessários. Como 
permanecerá em observação hospitalar, se apresentar algum sintoma tardio, será 
prontamente avaliado pelo médico de plantão, e medicado conforme a prescrição pela 
equipe de enfermagem e liberado com segurança. 

4. Durante a Endoscopia Digestiva Alta – você pode apresentar desconforto devido ao 
furo da agulha na veia, para administração da medicação sedativa (que deixará você 
dormir) antes do exame. Pode ser que após o exame você fique um pouco sonolento. 
Você não irá sentir dor durante ou após o exame.  

Benefícios esperados para o participante – O objetivo do tratamento é que você possa ingerir 
leite sem ter o risco de ter reação e este benefício pode ser alcançado após a conclusão do 
tratamento. 

Esclarecimento sobre a forma de acompanhamento e assistência a que terão direito os 
participantes da pesquisa – Se aceitar participar, você será informado sobre o motivo da 
realização da dessensibilização. Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. Deve cumprir o protocolo 
conforme orientado. 
 
Garantias de plena liberdade ao participante de recusar-se a participar ou retirar o seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa sem penalização alguma, de sigilo e 
privacidade - A participação ou não do estudo depende de você e/ou seu responsável legal. 
Ao decidir participar da pesquisa, esse Termo de Consentimento deverá ser assinado e você 
pode desistir de participar a qualquer momento. Se decidir não participar, isto não afetará seu 
seguimento e tratamento em nossa Unidade. Se você aceitar participar do estudo, todos os 
seus registros médicos serão armazenados para fins da pesquisa e não serão divulgados. 
Somente a equipe médica e de pesquisadores envolvidos saberão quais informações estão 
relacionadas a você. Os resultados do estudo poderão ser publicados em literatura médica, 
mas as identidades serão preservadas. 
 

Garantia de que o participante receberá uma via do termo de consentimento – Ao concordar 

participar da pesquisa, você assinará um termo de consentimento (2 vias) e ficará com uma 

delas. A outra ficará com o pesquisador responsável. 

Explicitação das garantias de ressarcimento por despesas decorrentes da pesquisa e 
explicitação da garantia de indenização por eventuais danos decorrentes da pesquisa – não 
há despesas pessoais para o participante, incluindo exames e consultas. Também não há 
compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, 



179 

 

ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Não há indenização para este procedimento, 
pois ele não é experimental. Ele foi realizado apenas com seu consentimento. 

 

O material biológico (sangue) obtido para esta pesquisa será armazenado de acordo com a 

resolução 441/2011 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa 

para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é a Dra. Juliana Guimarães de 

Mendonça que pode ser encontrada no endereço. Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155 – 8º 

andar - Bloco 8A - Cerqueira César, São Paulo - SP, Prédio dos ambulatórios, Secretária de 

Imunologia e Alergia. Telefone(s) (11) 2661-6098 ou 26616225. E-mail: 

juguima90@hotmail.com.  

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel.: (11) 

2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-1549; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br  

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “Avaliação da resposta à 

dessensibilização oral em pacientes com alergia à proteína do leite de vaca”.  

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável, Drª Juliana Guimarães de 

Mendonça, sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim os 

objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as garantias.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo de consentimento 

e recebo uma via rubricada pelo pesquisador.  

Assinatura do participante /representante legal 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Data    /      / 

 

Assinatura do responsável pelo estudo 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

Data    /      / 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1.NOME:................................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ SEXO:    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO .................................................................................  
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Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO: ........................................................................  

CIDADE: ............................................................. 

CEP:.........................................   

TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL:.........................................................................................................   

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: .................................... SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .............................................................................................  

Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................  

CIDADE: ...................................................................... 

CEP: ..............................................  

TELEFONE: DDD (............) .................................................................................. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Protocolo de imunoterapia oral do HCFMUSP 

 

Diluição do leite de vaca Dias Hora Dose/posologia 

Diluição 1: 1.000 * 
(1ml da diluição 1:100 + 9 ml de água) 

1  
 
8:00 
8:30 
9:00 
9:30 
10:00 
11:00 
12:00 

Intervalo entre doses: 30 minutos até chegar 1 ml 

0,1 ml 
0,2 ml 
0,4 ml 
0,8 ml 
1mL 
1mL 
1mL de hora em hora até as 20h 

 2-7  1 ml de hora em hora até as 20h 

Diluição 1:100 
(1ml da diluição 1:10 + 9ml de água) 

8   
 
8:00 
8:30 
9:00 
9:30 
10:00 
11:00 
12:00 

Intervalo entre doses: 30 minutos até chegar 1 ml 

0,1 ml 
0,2 ml 
0,4 ml 
0,8 ml 
1 ml 
1 ml 
1 ml de hora em hora até as 20h 

 9-14  1 ml de hora em hora até as 20h 

Diluição 1: 10 
(1ml de leite puro + 9ml de água)  

15  
 
8:00 
8:30 
9:00 
9:30 
10:00 
11:00 
12:00 
 

Intervalo entre doses: 30 minutos até chegar 1 ml 

0,1 ml 
0,2 ml 
0,4 ml 
0,8 ml 
0,1 ml de leite puro 
0,1 ml de leite puro 
0,1mL de leite puro  

 16-21  0,1mL de leite puro de hora em hora até as 20h 

Leite Puro 
(não diluído) 
 

22  
 
8:00 
8:30 
9:00 
9:30 
10:00 
11:00 
 

Intervalo entre doses: 30 minutos até chegar 1 ml 

0,2 ml  
0,4 ml  
0,8 ml  
1 ml  
1 ml 
1 ml de leite puro de hora em hora até as 20h 

 23-28  1 ml de hora em hora até às 20h 

 29 em 
diante 

 Meta é dobrar o volume a cada fase de 
aumento de dose, e então mantê-la durante a 
semana. Ajustes são necessários quando 
paciente tem sintomas. A partir de 4 ml, 
aumenta-se o intervalo entre as doses para 2 
horas, a partir de 15 ml para 3 horas e a partir 
de 50 ml para 4 horas até o final (150 ml) 

Fazer uso do anti-histamínico 1 hora antes da primeira dose do dia. 
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ANEXO B – Ficha de evolução do HCFMUSP dos pacientes na fase de indução da ITO  

 

FICHA DE EVOLUÇÃO DOS PACIENTES EM  
DESSENSIBILIZAÇÃO AO LEITE DE VACA 

 
Identificação do paciente: 
 
Nome: _________________________________________________________________ 
RG: ___________________________________ Data: ___________________________ 
 

 
Evolução durante a semana: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Dose administrada (ml): ___________________________  
Concentração: __________________________________ 
Intervalo entre as doses (Tempo):_______________________ 
 
Exame físico inicial (ACP / FC / PF / SO2): 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
Dessensibilização ao leite de vaca: 
 

Concentração  Horário Dose (ml) Avaliação 20min após a administração da dose de LV 
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ANEXO C – Ficha de evolução do HCFMUSP dos pacientes na fase de manutenção da ITO  

 

Nome:_________________________________________________________ 
RG:____________________                                       Data: _______________ 
 
 

Evolução após término da dessensibilização ao leite  
 

Tempo após o término do tratamento:__________  
 

Aceitação do leite: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
Aceitação dos derivados do leite:_____________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________ 
 
Qualidade de vida do paciente e familiares após tratamento: 
 

1) Convívio social:____________________________________________ 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2) Psicológico: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
Reações adversas neste período (intercorrências):  
 

Data: Horas (min/h) após 
ingestão do leite: 

Tipo de lesão: Tratamento 
usado: 

Evolução: 
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Doenças atópicas prévias (evolução):_________________________________ 
1)DA:_______________________________________________________________
___________________________________________________________2)Asma:__
___________________________________________________________________
___________________________________________________3)Rinite:__________
___________________________________________________________________
___________________________________________4)Outras:_________________
______________________________________________________________ 
 
Medicações em uso:  
 

Medicação Dose Tempo de tratamento 

   

   

   

   

 
 
Exame físico: ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________ 
  
Conduta: _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________ 
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ANEXO D – Parecer consubstanciado da CEP 
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