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RESUMO 

Soares ISC. Sensibilização ao látex em pacientes com mielomeningocele na 

urologia do HC-FMUSP: prevalência e fatores associados [tese]. São 

Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

INTRODUÇÃO: A alergia ao látex é um importante problema de saúde 

pública, especialmente em grupos de risco que têm contato frequente com 

este potente alérgeno. Este estudo estimou a prevalência e os fatores de 

risco para sensibilização ao látex em pacientes com mielomeningocele 

(MMC) submetidos a procedimentos cirúrgicos urológicos no HC-FMUSP. 

MÉTODOS: Foram selecionados pacientes com MMC submetidos a pelo 

menos uma cirurgia urológica, entre 2009 e 2014.Todos foram entrevistados 

e seus prontuários revisados. Uma amostra de sangue permitiu que a IgE 

específica ao látex, a K82, e seus recombinantes fossem investigados pelo 

método lmmunoCAP100 (kUa/L -1). A associação entre a exposição e o 

desfecho foi avaliada por meio de regressão logística de Poisson, Qui- 

quadrado ou o teste exato de Fischer, para variáveis categóricas. O teste t 

de Student foi utilizado para comparar variáveis contínuas (nível de 

significância de 5%). Foram calculados a razão de prevalência (RP) e o 

intervalo de confiança de 95%. RESULTADOS: Foram identificados 

Duzentos e doze pacientes (51% do sexo masculino, 20,4 ± 6,4 anos de 

idade), 68 foram submetidos a pelo menos um procedimento urológico e 51 

aceitaram participar (87,9%). Vinte e nove pacientes foram considerados 

não-sensibilizados (IgE específica para o látex :: a 0,7 kUa/L) e 22 

sensibilizados ao látex com IgE > 0,7 kUa/L. Quando comparados os dois 

grupos, o sensibilizado apresentou um número de procedimentos cirúrgicos 

maior (11,6 ± 5,9 vs 7,2 ± 5,6) e dentre eles 48,3% apresentaram alguma 

alergia anterior contra 27,6% no grupo não sensibilizado. A sensibilização ao 



 

látex foi independentemente associada com alergia a produtos de látex (p = 

0,014) e com o número de cirurgias anteriores (p = 0,032). A alergia ao látex 

tinha uma razão de prevalência de 2,87 (95% Cl: 1,24 a 6,65) ajustado para 

o número de cirurgias. Para cada procedimento cirúrgico, ajustado à alergia 

a produtos que contém látex, aumentou o risco para sensibilização em 4% 

(PR = 1,04; 95% CI: 1,00-1,09). CONCLUSÕES: A história de alergia ao 

látex e o número de cirurgias foram fatores de risco independentes para 

sensibilização ao látex. 

Descritores: Mielomeningocele. Sensibilização ao látex. Marcadores 

imunológicos; Procedimentos cirúrgicos operatórios. 

Prevalência; avaliação de risco; Anestesia. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
 

Soares ISC. Latex sensitization in patients with myelomeningocele 

undergoing urological procedures: prevalence and associated  factors 

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

2016. 

 
 

BACKGROUND: Latex allergy is an important public health issue, 

particularly in well defined groups who have contact with this potent allergen. 

This study estimated the prevalence and risk factors of latex sensitization in 

patients with myelomeningocele (MMC) undergoing urologic surgical 

procedures. METHODS: Patients with MMC that underwent at least one 

urologic surgery between 2009 and 2014 were interviewed and their medical 

records reviewed. A blood sample allowed the latex-specific lgE and its 

recombinant allergens by lmmunoCAP100 (kUa/L -1) to be investigated. The 

association between exposure and outcome was assessed by Poisson 

regression logistics, Chi-square or Fisher's exact compared for categorical 

variables. Student's t test was used to compare continuous variables (level of 

significance at 5%). The prevalence ratio (PR) and 95% confidence interval 

were calculated. RESULTS: Two hundred and twelve patients were identified 

(51% male, 20.4 ± 6.4 years’ age), 68 had undergone urological procedures 

and 51 consented to participate (87.9%). Twenty-nine patients were 

considered non-sensitized (latex-specific lgE :: 0,7 kUa/L -:: 1) and 22 

sensitized to latex with IgE > 0,7 kUa/L. The latter group had a higher number 

of cirurgical procedures (11.6 ± 5.9 vs 7.2 ± 5.6) and 48.3% referred some 

previous allergy when compared to the non-sensitized group (27.6%). Latex 

sensitization was independently associated with allergy to latex products (p = 

0.014) and with the number of previous surgeries (p = 0.032). Latex allergy 

had a prevalence ratio of 2.87 (95% Cl: 1.24 to 6.65) adjusted to the number 



 

 

 

of surgeries. Each surgical procedure, adjusted to allergy to latex products, 

increased in 4% the risk for latex sensitization (PR = 1.04; 95% Cl: 1.00 to 

1.09). CONCLUSIONS: The history of latex allergy and the number of 

surgeries were independent risk factors for sensitization to latex. 

 
 

Descriptors: Myelomeningocele; Latex sensitization. Immunological 

markers. Surgical procedures, operative. Prevalence. Risk 

assessment. Anesthesia. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 



INTRODUÇÃO - 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O látex natural é um produto extraído da seringueira (Hevea brasiliensis) 

e tem como principal propriedade a elasticidade. Por este motivo, é utilizado há 

muito tempo, por muitas civilizações. O látex entra na composição de múltiplos 

materiais de uso médico tais como: luvas, cateteres, máscaras, drenos, sondas, 

garrotes; além de outros materiais comuns como: preservativos, bolas, balões 

de festa, toucas, brinquedos, chuchas, entre outros1,2. 
 

O processo da vulcanização, que une os polímeros de 

hidrocarbonetos da borracha por pontes sulfito, fez o látex entrar na era 

industrial1,2. Como resultado, os produtos de látex fazem se indispensáveis 

no uso diário em vários setores. Estima-se que ele está presente em mais de 

40.000 produtos de uso médico corrente, sendo o principal deles as luvas. O 

contato com o látex faz se diretamente por via cutânea, mucosa ou 

percutânea1,3. As partículas de látex funcionam como um aerossol no 

ambiente hospitalar e são resultantes do pó lubrificante utilizado nas luvas 

(amido de milho) que, por ser bastante leve e absorver proteínas do látex, é 

um bom veículo para essa disseminação aérea. É desta forma, também, que 

permite seu contato com a mucosa respiratória das vias aéreas superiores e 

inferiores. 

Atualmente, a alergia ao látex representa um capítulo importante e 

muito estudado no campo das doenças alérgicas4,5. Estudos abordando a 

sensibilização e a alergia ao látex, em nosso meio, ainda são escassos e 
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estão mais relacionados à avaliação de profissionais de saúde. Neste grupo, 

porém, a sensibilização às frações recombinantes do látex não foram 

avaliadas6,7. 

Após os anos de 1980, a alergia ao látex passou a representar uma 
 

importante questão de saúde pública, particularmente em grupos bem 

identificados, que têm contato com este potente  alérgeno, tanto a nível 

ocupacional como durante a realização de intervenções cirúrgicas ou no uso 

diário. O aumento da prevalência e da gravidade das reações alérgicas ao 

látex foi associado a vários fatores. Entre eles está o maior contato e a 

generalização do uso de luvas e outros produtos que contêm látex. 

Alterações no processo de fabricação para aumentar sua produção 

promoveram,    também,    alterações    qualitativas    nos   produtos    finais, 

aumentando o conteúdo proteico alergênico8. 

Historicamente, a alergia ao látex nasceu na Europa e os dois 

primeiros casos foram publicados na Alemanha em 1927. O primeiro descrito 

por Stern9 e o segundo por Grimm10. Em nossa instituição, o primeiro caso 

documentado data de 1999, sendo uma criança com MMC, durante o sétimo 

procedimento cirúrgico11. Já quanto à hipersensibilidade imediata, a primeira 

descrição foi realizada em 1979, por Nutter12, que descreveu o caso de uma 

dona de casa que apresentava episódios repetidos de urticária de contato, 

poucos minutos após o uso de luvas de borracha. 
 

Desde então, vários trabalhos têm sido publicados sobre  reações 

alérgicas mediadas por imunoglobulina E (IgE), reportando quadros de 

urticária e/ou angioedema, rinite, conjuntivite, asma e anafilaxia. A maior 

parte  das  reações  é  de  curta  duração,  mas  situações  graves  com 
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envolvimento sistêmico e potencialmente fatais podem ocorrer, 

principalmente, no decorrer de procedimentos cirúrgicos ou na realização de 

procedimentos onde há exposição das mucosas a produtos com látex como: 

colocação de cateteres, exames ginecológicos e tratamentos dentários. 

Existem casos descritos de anafilaxia com a utilização de preservativos, na 

presença de balões de festa, brinquedos de borracha e muitos outros 

produtos contendo látex. Muitos dos indivíduos sensibilizados não 

apresentam quaisquer sintomas, apesar da diversidade que pode ocorrer e, 

por   isso,   é   muito   importante   fazer   distinção   entre   sensibilização 

assintomática e a alergia ao látex, com manifestações clínicas associadas13. 
 

O primeiro caso de anafilaxia intraoperatória pelo látex foi descrito em 

1984 por Turjanmaa e, em 1987, foi publicado o primeiro estudo sobre 

prevalência desta sensibilização em indivíduos da área da saúde. Este 

estudo mostrou uma taxa de sensibilização de 2,9% para este grupo de 

profissionais e, particularmente em indivíduos que trabalhavam no centro 

cirúrgico, esta era de 6,2%. Este mesmo estudo relacionou, pela primeira 

vez, a atopia à alergia ao látex, pois a mesma foi observada em 67% dos 

indivíduos do grupo8,14. O principal grupo de risco para sensibilização ao 
 

látex são os pacientes com mielomeningocele (MMC)1,15. 

Recentemente, medidas preventivas foram instituídas em vários 

países, visando os grupos de risco mais afetados, permitindo decréscimo na 

incidência desta condição. Com a introdução do uso de luvas sem talco e 

com menor conteúdo alergênico no meio hospitalar, houve redução 

significativa na incidência do número de casos observados em profissionais 

de saúde16. Em indivíduos portadores de MMC, a implementação de  medida 
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preventiva evitando o uso de látex desde o nascimento tem apresentado 

excelentes resultados, impedindo o aparecimento de sensibilização a este 

potente alérgeno17,18. 

A exposição ao látex pode ocorrer por meio de contato direto, como 
 

por exemplo: mucosas de vias aéreas, trato digestivo e geniturinário, pele, 

ou por partículas em suspensão no ar como aerossóis, o que ocorre no 

centro cirúrgico e enfermarias. Estas partículas provêm do talco lubrificante 

utilizado nas luvas, as quais representam o veículo de disseminação do látex 

no ar, levando-as ao contato com mucosas de vias aéreas19. 

O nível de exposição necessária para produzir sensibilização não é 
 

conhecida, mas acredita-se que concentração superior a 0,6 ng/m3 de 

partículas no ar pode ser considerada como fator de risco para desencadear 

sintomatologia em indivíduos sensibilizados8. 

 
 
 
 
 

1.1 Manifestações Clínicas de Alergia ao Látex 
 

As manifestações clínicas decorrentes da exposição ao látex 

dependem de fatores individuais como: via de contato, frequência e 

intensidade, assim como do tempo de exposição, e são consideradas bem 

heterogêneas (Quadro 1). O aparecimento das manifestações está 

relacionado à proteína natural do látex ou à presença de aditivos químicos 

(antioxidantes e estabilizadores) utilizados no processo de industrialização 

dos produtos que os contêm. Esta proteína natural do látex desencadeia as 

reações  de  hipersensibilidade  tipo  I.  Os  agentes  químicos  utilizados  na 

manufatura de látex desencadeiam as reações do tipo IV1,20. 
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As reações alérgicas ao látex estão divididas segundo à imunologia 

em reações de hipersensibilidade tipo I e IV (as do tipo II e III não existem 

para o látex). 

 
 

Quadro 1 - Intensidade das reações alérgicas 
 

Mecanismo
envolvido

Manisfestação
clínica

Sinais e sintomas Causa Tratamento 
Inespecífico Dermatite de 

contato não 
alérgica 

Descamação e 
ressecamento da 
pele 

Irritação direta 
da pele por 
luvas, talco ou 
sabão

Evitar os 
irritantes e usar 
produtos 
alternativos 

Reação de Dermatite de Descamação, Aditivos Identificação do
hipersensibilidade contato prurido, pápulas e químicos sensibilizante e
tipo IV alérgica fissuras na pele usados na uso de produtos

manufatura de alternativos 
produtos de 
borracha

Reação de 
hipersensibilidade 
tipo I localizada 

Urticária de 
contato 

Lesões pruriginosas, 
eritematoedematosas 
na área do contato 

Proteínas 
sensibilizantes 
encontradas 
no látex

Usar produtos 
que não 
contenham látex 

Reação de 
hipersensibilidade 
tipo I 
generalizada 

Asma 
Rinite 
Conjuntivite 
Anafilaxia 

Sintomas de vias 
aéreas superiores e 
inferiores, oculares, 
cutâneos e 
generalizados

Proteínas 
sensibilizantes 
encontradas 
no látex 

Anti-histamínicos, 
corticoides, 
adrenalina e 
protocolo para 
anafilaxia 

 
 
 
 

1.2 Manifestações Cutâneas 
 

a. Dermatite de contato não alérgica: normalmente desencadeada 

por estímulos irritantes consecutivos, como lavagem frequente das mãos. 

Pode ser potencializada por produtos com pH alcalino. Estas lesões podem 

ser agudas ou crônicas e não têm base imunológica, podendo representar 

um fator de risco para sensibilização ao látex1. 

b. Dermatite de contato alérgica: desencadeada por uma reação de 
 

hipersensibilidade tipo IV. É mediada por linfócitos e decorre da 

sensibilização pela pele. As reações clínicas podem caracterizar se desde 

eritemas e eczemas até ulcerações com necrose. Ocorrem geralmente nas 

mãos e nos pés e em indivíduos sensibilizados aparece entre quatro e seis 



INTRODUÇÃO - 7 
 

 
 
 
 

horas após exposição, com pico de 24 a 48 horas. Os alérgenos mais 

comuns para este tipo de dermatite são: os aditivos aceleradores da 

borracha representados pelas tiurans, carbamatos e benzotiazois1,8. 

c. Reação de hipersensibilidade ao látex tipo I: também 
 

denominada reação anafilática IgE mediada ou reação anafilática, aparece 

quando um antígeno induz a produção de anticorpo de imunoglobulina 

classe E. Apresenta-se de duas formas diferentes: a localizada (urticária de 

contato), e a generalizada (angioedema, rinite, conjuntivite, asma e 

anafilaxia). A reexposição ao antígeno desencadeia uma cascata de 

eventos, incluindo a liberação de histamina, ácido araquidônico, leucotrienos 

e prostaglandinas. As reações usualmente iniciam se minutos após a 

exposição  e  os  sintomas  podem  variar  desde  urticária  de  contato  até 

anafilaxia8,15. 
 
 
 
 
 
 

1.3 Alérgenos do Látex 
 

O látex é composto por inúmeras substâncias, tais como: açúcares, 

proteínas, glicoesteroides e a unidade funcional da borracha, a cis-1,4- 

poliisoprene. O seu conteúdo proteico varia de 1% a 2% do seu conteúdo 

total, e foram identificados mais de 240 polipeptídeos no látex natural, com 

pesos moleculares entre 4 kDa a 200 kDa. Em média, 25% destes peptídeos 

apresentam capacidade de induzir a produção de IgE específica e, portanto, 

são alergênicos1,21. 
 

Durante a manufatura do látex, utiliza-se a amônia como conservante, 

a qual reduz o conteúdo proteico do látex por hidrólise e precipitação de 
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proteínas, podendo desencadear o aparecimento de novos peptídeos com 

capacidade alergênica. Outros produtos químicos são adicionados ao látex 

natural, antes, durante e após seu processamento, tais  como: 

emulsionantes, estabilizantes, antioxidantes e aceleradores, tendo como 

produto final a borracha seca ou o concentrado de látex líquido22,23. 

Luvas, preservativos, balões de festa, cateteres e uma infinidade de 
 

produtos são manufaturados com concentrado de látex, o qual contém cerca 

de 1% de proteínas e, após a fabricação, uma pequena parte permanece no 

produto final. As reações mediadas por IgE são desencadeadas por estas 

pequenas frações de proteínas existentes nos produtos22,23. Alguns produtos 

como mangueiras, pneus, tubos, componentes automotivos, calçados e 

adesivos naturalmente não desencadeiam reações mediadas por IgE, pois 

são manufaturados com a borracha seca que contém menor teor de 

proteínas, apresentando desta forma, atividade imunogênica muito menor. 

Estes produtos são obtidos após um processo de vulcanização da borracha, 

o qual desnaturaliza as proteínas e, consequentemente, o teor de proteínas 

imunogênicas é menor22,23. 

Por pertencer ao reino vegetal, os alérgenos do látex são divididos 

com base em sua função biológica, de acordo com o Comitê Internacional de 

Nomenclatura de Alérgenos da International Union  of Immunological 

Societies (IUIS) e são representados por 14 alérgenos identificados e 

caracterizados, denominados de Hevb1 a Hevb1424 (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Características dos principais alérgenos do látex 
 

Antígenos do Látex Descrição 

Hev b1 e b322,23,25 Principais alérgenos na MMC 

Hev b5 e b622,23,25 Principais alérgenos em profissionais de 
saúde

Hev b2, b4, b7 e b13,141,23,26,27 Alérgenos secundários, mas relevantes em 
profissionais de saúde 

Hev b6.01, b1 Reações cruzadas com frutas 

Hev b8, b11 e b121,23 Panalérgenos sem reação cruzada com 
frutas 

Hev b9 ,b101,23 Sem representatividade clínica 

Hev b: Hevea brasiliensis 
 
 

Os alérgenos principais na sensibilização dos pacientes com MMC são o 

Hevb1 (presente em 70% a 100% destes pacientes) e Hevb3 (presente em 

50% a 85% destes pacientes)1,25. O Hevb7 também é um alérgeno relevante 

nestes pacientes, mas tem maior relevância em profissionais de saúde26,27. 
 

Diferenças no perfil de sensibilização têm sido descritas entre pacientes com 

intervenções cirúrgicas de repetição e profissionais de saúde, mas, ainda, não 

está bem determinada a razão exata para esta diferença. 

 
 
 
 
 

1.4 Prevalência e Grupos de Risco 
 

Estima-se que a prevalência da sensibilização ao látex na população 

em geral seja inferior a 1%28. Entretanto, em grupos denominados de risco 

pode ser muito elevada (Tabela 1)5,14,29. Crianças com MMC representam o 

principal  grupo  de  risco  para  sensibilização  ao  látex.  Existem  outras 

malformações congênitas, como as urológicas e gastrintestinais, onde os 

pacientes são submetidos a múltiplas e precoces intervenções cirúrgicas, 

que também podem representar  grupo de risco30. 
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Tabela 1 -  Prevalência de sensibilização ao látex em grupos de risco 
 

Indivíduos 

População 
Prevalência 

(%) 
estudados 

(n) 

Crianças com espinha bífida (MMC) 39,49 385 

Crianças com malformações urológicas e gastrointestinais 26,73 171 

Operários de fábricas de luvas 11 81 

Profissionais de saúde hospitalar 8,71 929 

Fonte: Adaptado de Gaspar et al.1. 
 
 
 
 
 

1.5 Pacientes Portadores de Mielomeningocele 
 

A mielomeningocele é a mais frequente malformação decorrente do 

defeito de fechamento do tubo neural. A incidência global varia de 0,1 a 10 

casos para cada mil nascidos vivos e tem associação com regiões de baixo 

desenvolvimento socioeconômico, como demonstrado pelo mapa de defeitos 

congênitos publicado pela Organização Mundial da Saúde31, em 2003. O 

Brasil foi referido por esse estudo como sendo o quarto país com maior 

incidência de MMC entre os 41 países estudados, com taxa de 1,139 a cada 

mil nascidos vivos. 

Indivíduos com MMC representam o principal grupo de risco para 

sensibilização ao látex, com prevalências que variam entre 4,3% a 73%5,32-34. 

Esta diferença de porcentagem parece estar relacionada à metodologia de 

cada estudo e as prevalências elevadas verificadas parecem estar relacionadas 

predominantemente ao contato precoce e frequente com produtos contendo 

látex. A exposição inicia-se, na maioria dos casos, nos primeiros dias de vida 

com o fechamento da MMC e continua com várias intervenções cirúrgicas e 

procedimentos médicos invasivos no decorrer da vida33. 
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Observa-se que os pacientes com MMC têm maior tendência a se 

sensibilizar com os alérgenos Hevb1 e Hevb3, presentes na face externa 

das luvas de látex que são utilizadas nos procedimentos cirúrgicos a que são 

submetidos muito precocemente, desde o nascimento. Na literatura, existem 

estudos demonstrando que os alérgenos importantes para pacientes com 

MMC são  Hevb1, 3 e 71,35,36. 

A probabilidade aumentada de sensibilização ao látex em pacientes 
 

com distúrbios neurológicos, como é o caso da MMC, pode ser explicada por 

uma relação entre o sistema imunológico e nervoso37. Do ponto de vista 

genético, parece haver uma associação do antígeno leucocitário humano 

HLA DRB1 0701 (DR7) com a resposta para produção de IgE específica 

para Hevb138-40. Entretanto, não há confirmação da existência de um 

condicionante genético para o desenvolvimento de alergia ao látex em 

crianças com MMC. 

Muitos autores têm procurado identificar fatores de risco para alergia 

ao látex nestes pacientes. O número elevado de cirurgias, habitualmente 

mais de oito procedimentos cirúrgicos, atualmente, é considerado o principal 

fator de risco41,42. 

Existem outros fatores, tais como: existência de derivação ventrículo- 
 

peritoneal (DVP)42, atopia41,42 e valor mais elevado de IgE específica e de IgE 

total32,41,42 que, também, podem estar relacionados à alergia ao látex, com 

menor  evidência.  É  controverso  se  a  existência  de  derivação  ventrículo- 

peritoneal constitui por si só um fator de risco, ou se este risco está relacionado 

com o número mais elevado de cirurgias a que estes pacientes são 

submetidos. Niggemann  et al.43  publicaram  um caso onde documentam a 
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produção local de IgE específica para o látex no líquido cefalorraquidiano de 

uma criança com derivação ventrículo-peritoneal, sugerindo a hipótese do 

contato meníngeo precoce com as luvas de látex aumentar o risco de alergia. 

Pires et al.33 encontraram prevalência de sensibilização ao látex de 30% 
 

em 57 crianças portadoras de MMC. Com a utilização de um modelo de 

regressão múltipla, encontraram como fatores de risco independentes: o 

número elevado de intervenções cirúrgicas (≥ quatro cirurgias) e os níveis 

séricos mais elevados de IgE total, com um risco relativo de 26,3 e 8,6, 

respectivamente. Um fator de risco importante para sensibilização ao látex é a 

presença de MMC, associado a atopia e ao número de cirurgias, assim como, 

precocidade do contato quando se comparam recém-nascidos e pacientes 

com semanas ou meses, como foi demonstrado por Hochleitner et al.44. 
 

Mazón et al.41 demonstraram que o tipo de intervenção era tão 

importante quanto o número de cirurgias para o desenvolvimento de 

sensibilização ao látex em crianças com MMC. Cita-se também a 

hidrocefalia com DVP como fator de risco importante, uma vez que a 

exposição intratecal precoce ao látex e o elevado número de cirurgias 

relacionadas à DVP são possíveis mecanismos para o desenvolvimento de 

sensibilização ao látex. Existe a hipótese de que o contato meníngeo com 

luvas de látex seja responsável por esta elevada sensibilização. Este fato 

está descrito na publicação de um caso clínico de uma criança com DVP 

onde IgE específica para látex foi detectada no fluido cerebroespinhal45. 
 

A anafilaxia perioperatória relacionada ao látex é muito alta em 

pacientes com MMC. Estudos relacionados à população geral apontam o 
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látex como segundo agente responsável por anafilaxia intraoperatória, 

superado apenas pelos bloqueadores neuromusculares, mas em pacientes 

com MMC o látex é o principal agente46-49. 

Na  Associação  de  Assistência  à  Criança  Deficiente  (AACD),  São 
 

Paulo, Brasil, já existe um protocolo para realização de procedimentos 

cirúrgicos em pacientes com MMC, o qual recomenda cirurgias e 

procedimentos em ambientes isentos de látex, evitando, assim, a ocorrência 

de anafilaxia intraoperatória50. 

Em um estudo nacional realizado em 187 pacientes por Fernandes et 
 

al foi demonstrada a prevalência de sensibilização ao látex em 29,5% dos 

portadores de MMC7. A idade média dos pacientes foi de sete anos e três 

meses (variando de seis meses a 35 anos) e a sensibilização ao látex 

aumentou de acordo com a idade. Nesse estudo, observou-se que quanto 

maior a idade, maior a sensibilização ao látex e as manifestações clínicas de 

alergia. 

Para se fazer o diagnóstico de alergia ao látex, o paciente deve ser 

submetido a um questionário bem detalhado, porque pequenos detalhes 

podem nos levar a suspeita15. Existe uma recomendação da Food and Drug 

Administration (FDA) para que todos os pacientes sejam questionados sobre 

alergias ao látex, principalmente, os portadores de MMC e os demais 

pertencentes a outros grupos de risco; além disso, alguns autores orientam o 

uso de ambiente desprovido de látex para casos confirmados ou 

suspeitos7,37. 
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1.6 Crianças com Outras Malformações Submetidas a Múltiplas Cirurgias 
 

Crianças com outras malformações congênitas submetidas a múltiplas 

intervenções cirúrgicas também podem representar um grupo de risco 

importante para sensibilização ao látex. Existem poucos estudos de 

prevalência neste grupo de risco, mas alguns autores referem prevalências 

altas, entre 20% e 55%30,51. 

Degenhardt  et  al.51   encontraram  prevalência  de  sensibilização  ao 
 

látex de 31,4%  e de alergia de 12,8% em crianças com malformações 

urológicas (n = 70) e gastrintestinais (n = 16) submetidas a pelo menos uma 

cirurgia. Identificaram como fatores de risco o número elevado de cirurgias 

(maior que oito) e valores aumentados de IgE específica para o látex51. 

 
 
 
 
 

1.7 Indivíduos com Exposição Ocupacional ao Látex 
 

Indivíduos que convivem com exposição ocupacional ao látex, usam 

luvas de rotina ou têm contato contínuo com qualquer material contendo 

látex são fortes candidatos a risco de sensibilização. Outro grupo de risco é 

representado por profissionais na área da saúde que utilizam produtos com 

látex, sendo a maior sensibilização relacionada aos alérgenos Hev b5 e 

6.0227,35,50. As taxas de prevalência de sensibilização ao látex em 

profissionais de saúde variam entre 3% e 17 % conforme relatos 

epidemiológicos em diversos países13,14,29,52. Em ambientes hospitalares 

onde se trocam as luvas com muita frequência (centro cirúrgico, unidade de 

terapia intensiva, centro obstétrico, endoscopia e laboratório), as 

prevalências de sensibilização são mais elevadas. 
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Em 1987, Turjanmaa14 realizou estudo epidemiológico pioneiro em 

várias unidades de saúde e verificou que 7,4% dos médicos e 5,6% dos 

enfermeiros que trabalhavam no centro cirúrgico estavam sensibilizados ao 

látex. O amido aplicado à superfície das luvas como lubrificante facilita a 

difusão dos  alérgenos, sendo que o seu aumento no interior das  luvas 

aumenta a quantidade de partículas em suspensão no ar ambiente. Alguns 

autores têm procurado avaliar a relação entre a concentração dos alérgenos 

do látex no ar ambiente e o aparecimento dos sintomas, nomeadamente 

respiratórios e oculares. Baur et al.53 identificaram como fator de risco para 
 

aparecimento de sintomas nos trabalhadores em saúde e sensibilizados ao 

látex a exposição a uma concentração igual ou superior a 0,6 ng/m3 de 

partículas de látex no ar ambiente. As concentrações mais elevadas foram 

encontradas em áreas hospitalares onde eram utilizadas luvas com pó 

lubrificante e os sistemas de ventilação não eram eficazes. 

Operários da indústria de látex, trabalhadores de plantações da árvore 

da borracha e responsáveis pela colheita da seiva encontram-se, também, 

particularmente em risco de sensibilização pelo contato frequente com o 

produto. A prevalência de sensibilização neste grupo varia entre 6 e 11%54. 

 

 
 
 

1.8 Indivíduos Atópicos 
 

Vários autores têm referido a atopia como um fator de risco para a 

sensibilização ao látex, particularmente em indivíduos com eczema das 

mãos13,14. Por outro lado, em indivíduos com MMC ou outras malformações 

congênitas, esta característica nem sempre é um fator de risco 

independente, embora tradicionalmente assim seja considerado. 
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1.9 Defeito de Fechamento do Tubo Neural (DFTN) 
 

Há três tipos de malformações englobadas na espinha bífida: espinha 

bífida oculta, meningocele e mielomenigocele (Figura 1). Os termos 

disrafismo espinhal, mielodisplasia e espinha bífida são considerados 

sinônimos. A forma oculta, prevalente em aproximadamente 12% da 

população, pode ser assintomática, sendo objeto, muitas vezes, de achados 

radiológicos incidentais55. No caso da meningocele, as meninges estão 

expostas, necessitando de intervenção cirúrgica nos primeiros dias após o 

nascimento. Neste caso, a medula espinhal ainda está preservada. A MMC é 

a forma mais grave de espinha bífida, na qual uma porção na própria medula 

espinhal se exterioriza, com exposição dos tecidos nervosos. Os termos 

espinha bífida e MMC geralmente são utilizados como sinônimos, no entanto 

o portador de espinha bífida, não necessariamente, apresenta 

mielomeningoce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Representação esquemática da espinha bífida 
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A MMC é a alteração mais frequente, correspondendo a 85% dos 

casos de DFTN50. A MMC tem alta incidência no mundo e afeta cerca de 1,9 

por 10.000 nascidos vivos no Brasil e 0,5 a 1,0 por 10.000 nos Estados 

Unidos56,57. Estabelecida entre a terceira e a quinta semana de vida 

intrauterina, muitas vezes só é diagnosticada ao nascimento. 

Provavelmente sua etiologia é multifatorial, mas ainda não é 

completamente elucidada. Ocorre com maior frequência em etnias de pele 

branca e no sexo feminino. A dieta pobre em ácido fólico durante a gestação 

e a ingestão de seus antagonistas, como os anticonvulsivantes, podem ser 

desencadeantes da afecção50. 
 

A criança com MMC apresenta comprometimento primário funcional 

de vários órgãos e sistemas ao nascimento dependente do nível da lesão 

medular. A displasia medular promove paralisia em graus variados, que 

atinge os membros inferiores, a bexiga e o intestino, além da ausência de 

sensibilidade abaixo do nível da lesão medular. Outras comorbidades como 

a hidrocefalia podem estar associadas, comprometendo ainda mais as 

funções neurológicas. As alterações urológicas como a incontinência 

urinária, malformações renais e infecção urinária também podem estar 

associadas.    As    malformações    ortopédicas    mais    frequentes    são: 

deformidades do pé, tornozelo, quadril, joelho e tronco50. 
 

Interessante notar que, uma vez diagnosticados, os DFTN podem ser 

cirurgicamente corrigidos durante a gestação, por meio de cirurgia 

intrauterina44. Esta técnica foi universalmente aceita em 2011, quando foi 

publicado um trabalho comparando a cirurgia ante e pós-natal, a qual 

demonstrou benefícios no prognóstico do grupo tratado cirurgicamente antes 
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do nascimento58. Existe forte evidência de que a correção da MMC antes do 

nascimento melhora o desenvolvimento neurológico e psicomotor da criança, 

reduz a necessidade de derivação ventrículo-peritoneal, assim como, a 

incidência de herniação cerebelar, além de quase dobrar a chance de 

deambulação destes pacientes58. 

 
 
 
 
 

1.10 Imunoglobulina E Sérica Específica 
 

Os anticorpos IgE encontram-se em baixa concentração no soro e são 

produzidos pelos linfócitos B. Sua produção é estimulada em resposta a 

antígenos parasitas e a alérgenos ambientais (pólens, ácaros, alimentos, 

pelos ou escamas de animais, medicamentos e látex), como parte do padrão 

de resposta dos linfócitos T(Th2). Os anticorpos IgE reconhecem o antígeno 

nas reações de hipersensibilidade imediata ou tipo I. A natureza química e 

as características do antígeno promovem sua alergenicidade59,60. 
 

Os alérgenos são capturados pelas células dendríticas do epitélio e, 

após o contato com as mesmas, são processados e apresentados às células 

T nos linfonodos. Na sequência , as células T diferenciam se em um subtipo 

Th2 que produz IL-4 e IL13. Estas estimulam a produção de IgE pelas 

células B. A seguir, as IgEs produzidas ligar-se-ão à superfície dos 

mastócitos e basófilos através de receptores de alta afinidade. A ativação de 

mastócitos e basófilos é realizada pela ligação destas IgEs diretamente ao 

alérgeno60. 
 

Após  a  ativação,  mastócitos  e  basófilos  produzem  e  liberam  três 
 

importantes  classes  de  mediadores:  aminas  (histamina),  mediadores  de 
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lipídeos (prostaglandinas, leucotrienos, e fator de ativação plaquetária) e 

citocinas (fator de necrose tumoral, IL-4 e IL-5). 

Potente ativadora de eosinófilos, a IL-5 atua no recrutamento destas 

células para os sítios inflamatórios na fase tardia da reação. Cada mediador 

liberado tem grande importância nas reações de hipersensibilidade imediata, 

desencadeando alterações de permeabilidade vascular, broncoconstrição, 

hipermotilidade intestinal e remodelamento dos tecidos60. 

A dosagem de IgE sérica específica é utilizada no diagnóstico das 
 

reações de hipersensibilidade imediata. A sua especificidade depende da 

população considerada e a sensibilidade destes testes laboratoriais para 

diagnóstico de alergia ao látex é de 73% a 79%. Particularmente em 

pacientes sensibilizados a pólens, que têm reatividade cruzada com látex, 

deve haver uma diminuição da especificidade do teste15. 

Ott et al.61 demonstraram os valores de sensibilidade e especificidade 
 

em um estudo comparativo com duas técnicas laboratoriais padronizadas 

para dosagem de IgE sérica específica para látex e seus alérgenos. O 

estudo comparou as dosagens de IgE séricas para látex, Hevb1, 3, 5, 6.02, 

8, 9, 10 e 11, com métodos ImmunoCAP® e Microarray em 52 pacientes com 

história de sintomas imediatos na exposição ao látex e o teste cutâneo de 

leitura imediata para o látex positivo. Nesse estudo, comprovaram que o 

ImmunoCAP® apresenta melhores valores de sensibilidade (98%) e 

especificidade (100%) na detecção da IgE específica para  látex quando 

comparada à análise isolada de IgE específica realizada para detecção de 

cada um dos oito alérgenos do látex avaliados pela mesma técnica. Eles 
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também demonstraram sensibilidade de 81% e especificidade de 83%, 

referentes à combinação de todas as dosagens para os alérgenos do látex 

no método Microarray. O uso do método ImmunoCAP® apresentou melhores 

resultados de sensibilidade e especificidade e está melhor indicado para 

detecção de pacientes alérgicos ao látex. Este método foi escolhido para uso 

no presente estudo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 OBJETIVOS 
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a) Identificar os fatores de risco associados à sensibilização ao látex 

em pacientes com MMC atendidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) e estimar a sua 

prevalência. 

b) Verificar a especificidade e sensibilidade do ImmunoCAp 100 

Phadia a antígenos do látex em pacientes com MMC na amostra. 

c) Observar a prevalência da síndrome látex-fruta nesta população. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 MÉTODOS 
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3.1 Financiamento do Estudo e Considerações Éticas 
 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq) da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, sob protocolo nº 0767/08 em 20 de março de 2013 (Anexo A). 

O estudo recebeu financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP), número 2013/18906-6 - Projeto de 

Pesquisa Regular (Anexo A). 

 

 
 
 

3.2 Casuística e Delineamento do Estudo 
 

Trata-se de um estudo de corte transversal e descritivo envolvendo 

pacientes portadores de MMC em acompanhamento no Ambulatório de 

Urologia do HC-FMUSP. 

 

 
 
 

3.3 Critérios de Inclusão 
 

Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os sexos, portadores de 

MMC, que foram submetidos a pelo menos um procedimento cirúrgico urológico, 

no período de janeiro de 2009 a janeiro de 2014. Os objetivos do estudo e os 

procedimentos envolvidos foram detalhadamente explicados aos participantes 

e aos seus responsáveis. Todos os pacientes ou os seus responsáveis legais 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B). 
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3.4 Procedimentos 
 

A coleta de dados foi precedida por uma entrevista estruturada 

realizada em ambiente privado. Cada paciente foi entrevistado 

individualmente ou na presença dos pais, no caso de menores de idade. As 

entrevistas foram conduzidas pela mesma pesquisadora (ISCS). A duração 

média da entrevista foi 20 minutos. 

Os dados foram coletados em fichas e posteriormente transferidos 

para um banco de dados eletrônico. Após a localização do indivíduo e o 

consentimento para participação no estudo, houve esclarecimentos quanto 

ao protocolo de pesquisa e da necessidade de coleta de sangue venoso 

periférico para realização dos testes. 

Ao comparecerem à instituição para coleta de sangue, todos foram 

devidamente atendidos e os pais ou os pacientes acima de 18 anos 

assinavam o termo de consentimento livre e esclarecido. Após esta etapa, 

no mesmo dia, respondiam um questionário específico para este tipo de 

alergia (Anexo C) e, ao término das respostas, ocorria a coleta da amostra 

de sangue. 

Além do questionário, todos os prontuários foram cuidadosamente 

avaliados pelo investigador, a fim de confirmar e esclarecer todas as respostas 

do questionário e, eventualmente, acrescentar alguma informação que tenha 

sido omitida ou esquecida. Nos prontuários, foram confirmadas as informações 

obtidas por meio dos questionários, entre elas: gênero, cor da pele, diagnóstico 

prévio de asma, número de procedimentos cirúrgicos, doença autoimune, 

exposição  ocupacional  ao  látex,  diagnóstico  de  alteração  do  tubo  neural, 
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cateterismo urinário, alergia alimentar, história de alergia a produtos que 

contêm látex e anafilaxia. Foram também avaliados cuidadosamente a 

descrição dos procedimentos cirúrgicos e anestésicos e de ocorrência de 

anafilaxia. Todos os itens avaliados foram considerados possíveis fatores 

associados ao desencadeamento de sensibilização e alergia ao látex. O 

questionário utilizado foi elaborado para sistematizar a coleta de informações 

dos prontuários, e por meio de entrevistas dos pacientes ou seus responsáveis. 

 
 
 
 
 

3.5 Coleta de Sangue Periférico 
 

A coleta de sangue venoso foi realizada com cateter periférico 21 G 

com luvas e garrote livres de látex. O material foi coletado em tubos 

heparinizados e permaneceu em repouso por seis horas, sendo 

centrifugados a seguir. O soro resultante da amostra foi armazenado em 

tubos na quantidade de 1,5 mL cada e congelado a -20 ºC. 

 
 
 
 
 

3.6 Armazenamento e Análise das Amostras 
 

Todas as amostras (n = 51 pacientes) foram descongeladas e 

analisadas através do método ImmunoCAP® 100 Phadia (Suécia), o qual 

utiliza um sistema automatizado para IgE sérica específica para alérgenos 

do látex. As amostras foram analisadas no Laboratório da Imunologia (LIM - 

60) na FMUSP. 
 

O princípio da técnica consiste em acoplar o alérgeno de interesse 

covalentemente ao Immuno CAP® e reagir com a IgE específica da amostra 
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de soro do paciente. Após lavagem das imunoglobulinas que não se ligarem 

ao alérgeno, adicionam-se anticorpos contra IgE, marcados 

enzimaticamente, para a formação de complexos antígeno-anticorpo. Após a 

incubação, a anti-IgE marcada com a enzima que não se ligar é lavada, 

procedendo-se à incubação do complexo ligado com o substrato. Após a 

interrupção da reação, mede-se a fluorescência do eluído. Quanto mais alto 

o valor da resposta, maior a presença de IgE específica na amostra. Os 

resultados são expressos em kUa/L, que são unidades especificas Unicap®, 

onde o “a” representa os anticorpos alérgenos específicos. De acordo com o 
 

valor encontrado, o resultado é quantificado em classes que variam de 0 a 6 

(Quadro 3). 

 
 

Quadro 3 - Definição  das  classes  para  determinação  de  IgE  sérica 
específica 

 

Classe Faixa (kUa/L) Resultado 
0 0 - 0,35 Indetectável 
1 0,35 - 0,7 Fraco 

2 >0,7 - 3,5* Moderado 

3 3,5 - 17,5 Forte 

4 17,5 - 50,0 Muito forte 

5 50,0 - 100,0 Muito forte 

6 > 100,0 Muito forte 

valores acima de 0,7 (kUa/L) foram considerados sensibilizados 
 
 

O método ImmunoCAP® foi utilizado para dosagem de IgE sérica 

específica para o látex, e seus recombinantes rHevb1, 3, 5, 6.01, 8, 9 e 11 

conforme denominadas abaixo (a dosagem das imunoglobulinas foi 

realizada  somente para os sete marcadores disponíveis no mercado). 
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IgE específica para: 
 

- Látex K82 
 

▪ rHevb1 (K215)

▪
 

rHevb3 K21 7)

▪
 

rHevb5 (K218)

▪
 

rHevb6.01 (K21) 

▪
 

rHevb8 (K221)

▪
 

rHevb9 (K222)

▪
 

rHevb11 (K224)
 

Esta metodologia tem a capacidade de detectar IgEs séricas 

específicas com valores ≥ 0,10kUa/L. No estudo atual, para classificação dos 

grupos citados anteriormente, foram considerados sensibilizados os 

pacientes com IgE sérica específica para o látex > 0,7 kUa/L. 

Após a realização dos exames, os pacientes foram alocados em dois 
 

grupos: com valores entre zero até 0,7 kUa/L (classificação 0 e 1) foram 

considerados não sensibilizados; e os valores acima de 0,7kUa/L 

(classificação de 2 a 6) foram considerados sensibilizados. O valor de corte 

foi estabelecido de acordo com a tabela de referência acima, determinada 

pelo fabricante e pela literatura62-64. 

Os  possíveis  fatores  associados  à  sensibilização  ao  látex  foram 
 

encontrados através do questionário específico (Anexo C). 
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3.7 Análise Estatística 
 

Os dados foram inseridos no programa Excel e analisados pelo pacote 

estatístico STATA versão 13.0 (StataCorp LP, College Station, Texas, USA). 

Os resultados foram apresentados em tabelas de frequências para as 

variáveis qualitativas. Em relação às variáveis quantitativas, foram feitas 

estimativas das medidas de tendência central e de dispersão. 

Foi calculada a prevalência de sensibilização ao látex em pacientes 

com MMC (mielomeningocele) e seu respectivo intervalo com 95% de 

confiança (IC 95%). 

Em seguida, foi realizada análise, para identificar os fatores 

associados à sensibilização ao látex em pacientes com MMC. 

Em estudos de corte transversal com desfechos binários, a 

associação entre exposição e desfecho é estimada pela razão  de 

prevalência (RP). Quando é necessário ajustar para potenciais variáveis de 

confusão, normalmente são usados modelos de regressão logística que 

produzem estimativas de odds ratio (OR). Porém, quando o risco é alto, o 

OR não é uma boa aproximação da RP, sendo, nesses casos, inadequado o 

seu uso65-67. Considerando a elevada prevalência encontrada nos dados 
 

avaliados para o desfecho deste estudo, estimaram-se as RPs e seus 

respectivos IC 95% pela análise bivariada sobre a relação entre as diversas 

variáveis e o desfecho. O modelo empregado nessa etapa foi o modelo de 

regressão de Poisson com variância robusta. 

As variáveis que, à análise bivariada, apresentaram valor de p inferior 

a 0,20 foram selecionadas para análise múltipla, utilizando o modelo de 
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regressão múltipla. O processo de modelagem foi iniciado com a variável 

que apresentava o menor valor de p à análise bivariada e, em seguida, 

foram acrescentadas sucessivamente as demais com valor de p inferior a 

0,20, permanecendo no modelo final apenas as variáveis com nível 

descritivo inferior a 0,05 (p < 0,05). Finalmente foram estimadas as RPs para 

cada uma das variáveis do modelo final, com seus respectivos intervalos de 

confiança (IC 95%). 

O teste t-Student foi utilizado para comparar as variáveis numéricas 

em relação à sensibilidade ao látex. O teste Qui-quadrado ou Exato de 

Fisher (quando necessário) foi utilizado para comparar  as variáveis 

categóricas quanto à sensibilidade ao látex. Foi realizada, também, uma 

análise através da curva ROC para obter as medidas que melhor 

caracterizam a sensibilidade ao látex. 

O nível de significância adotado para o estudo foi de 5% (p-valor ≤ 
 

0,05). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 RESULTADOS 
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4.1 Amostra do Estudo 
 

Foram identificados 212 portadores de MMC, como possíveis 

candidatos ao estudo, durante o período de janeiro de 2009 a janeiro de 

2014. Entre eles, apenas 68 haviam sido submetidos a procedimento 

urológico no período, sendo considerados elegíveis. Estes foram  os 

candidatos a participar do estudo. Foi tentado contato com todos eles, por 

meio de carta ou por telefonema. Oito pacientes não foram encontrados e 

dois haviam falecido. Entre os 58 pacientes convidados, apenas sete não 

concordaram em participar, perfazendo um total de 51 participantes da 

pesquisa, com taxa de aceitação de 87,9% (Figura 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Fluxograma de pacientes do estudo 
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7,24 (5,64) 11,59 (5,89)

6 (2-30) 10 (4-26) 

29 22 

  

 

 
 
 
 

Vinte e nove pacientes apresentaram K82 ≤ 0,7 kUa/L e foram inclusos 

no grupo não-sensibilizado e vinte e dois pacientes apresentaram K82 > 0,7 

kUa/L e foram incluídos no grupo sensibilizado. 

 
 
 
 
 

4.2 Avaliação Sociodemográfica e Cirúrgica 
 

Os resultados sociodemográficos e cirúrgicos dos pacientes incluídos 

no estudo encontram-se na Tabela 2. 

 
 

Tabela 2 - Distribuição dos pacientes com mielomeningocele, 
sensibilizados ou não sensibilizados ao látex, segundo 
características sociodemográficas e cirúrgicas 

 
 

Variáveis 

 

Não 
sensibilizado 

N (%) 

 
Sensibilizado 

N (%) 

 
Total 
N (%) 

 
 

p-valor 

 

Sexo  
Masculino 16 (55,2) 10 (45,5) 26 (51)  
Feminino 13 (44,8) 12 (54,5) 25 (49) 0,686*
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
Idade   
Média 
(Desvio padrão) 

20,31 (5,87) 20,5 (7,21) 
20,39

 
(6,41) 

Mediana 

(Mínimo - Máximo) 
19 (11-35) 19,5 (10-40) 19 (10-40) 

Total 29 22 51 
Cor da pele (agrupada) 
Branca 21 (72,4) 16 (72,7) 37 (72,5) 
Não branca 8 (27,6) 6 (27,3) 14 (27,5) 
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100) 
Tipo de cirurgia 
Neurológica, ortopédica 

e urológica 
22 (75,9) 21 (95,5) 43 (84,3) 

Neurológica e urológica 7 (24,1) 1 (4,5) 8 (15,7) 
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100) 
Número de cirurgia 
Média 

0,918#
 

 
 
 
 
 

1,000* 
 
 
 

 
0,117** 

 

 
 
 

# 

(Desvio padrão) 
Mediana 
(Mínimo - Máximo) 
Total 

*Teste Qui-quadrado; **Teste Exato de Fisher; #Teste t-Student. 

9,12 (6,09) 0,010 
 

8 (2-30) OR = 15,2% 
 

51 

OR (Odds ratio) = chance de exposição entre os casos (sensibilizados) em relação à chance de 
  exposição entre os controles (não sensibilizados).   
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Dentre os pacientes que foram incluídos no estudo, 51,0% eram do 

sexo masculino e 72,5% apresentava cor de pele branca. As idades variam 

de 10 a 40 anos com média de 20,4 ± 6,4 anos. 

Além disto, a maioria dos pacientes (84,3%) fora submetida a 

cirurgias neurológica, urológica e ortopédica. Quando avaliados os grupos, 

nota-se que 95,5% dos pacientes sensibilizados e 75,9% dos não 

sensibilizados referiram ter realizado procedimentos nas três especialidades, 

entretanto, esta diferença não foi estatisticamente significativa. 

Pacientes com sensibilidade ao látex apresentam número médio de 

cirurgias significativamente maior do que pacientes sem sensibilidade ao 

látex. No grupo sensibilizado, a média de procedimentos foi de 11,6 ± 5,9, 

enquanto no grupo não sensibilizado foi de 7,24 ± 5,64. Com isto, a chance 

de um paciente apresentar sensibilidade ao látex aumenta em 15,2% a cada 

aumento de uma unidade no número de cirurgias. 

 
 
 
 
 

4.3 Manifestações Clínicas 
 

Neste estudo,  17,6% dos pacientes apresentavam asma e 21,6% 

apresentavam eczema frequentes. Somente 3,9% referiram ter doença 

autoimune. 

Quanto à exposição ao látex, a quase totalidade fazia cateterismo 

urinário (90,2%) e uma minoria (9,8%) relatou exposição ao látex no 

ambiente de trabalho. Ao comparar os grupos, sensibilizado e não 

sensibilizado, não houve diferença significante entre estes para nenhuma 

das variáveis analisadas (Tabela 3). 
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Tabela 3 -  Distribuição dos pacientes sensibilizados e não 
sensibilizados ao látex, segundo antecedentes pessoais 

 
 

Variáveis 

 

Não 
sensibilizado 

N (%) 

 
Sensibilizado 

N (%) 

 
Total 

N (%) p-valor 

Histórico de asma     
Não 26 (89,7) 16 (72,7) 42 (82,4) 
Sim 3 (10,3) 6 (27,3) 9 (17,6) 0,150**
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100) 

Presença de eczema  
Sim 5 (17,2) 6 (27,3) 11 (21,6) 0,498**
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100) 

Histórico de doença autoi mune
Sim 2 (6,9) 0 (0) 2 (3,9) 

Não
calculado

Total 29 (100) 22 (100) 51 (100) 
Exposição ocupacional ao látex
Não 27 (93,1) 19 (86,4) 46 (90,2)  
Sim 2 (6,9) 3 (13,6) 5 (9,8) 0,641**
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
Cateterização urinária   
Não 5 (17,2) 0 (0) 5 (9,8)  
Sim 24 (82,8) 22 (100) 46 (90,2) 0,062**
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
*Teste Qui-quadrado; **Teste Exato de Fisher; #Teste t-Student. 

OR (Odds ratio) = chance de exposição entre os casos (sensibilizados) em relação à chance de 
exposição entre os controles (não sensibilizados). 

 
 

Vinte e seis pacientes (51,0%) alegaram ter alergia a produtos com 

látex, sendo 17 (65,4%) do grupo sensibilizado e nove (34,6%) do grupo não 

sensibilizado. Esta diferença apresentou significância estatística, mostrando 

que pacientes com histórico de alergia ao látex têm uma chance 7,5 vezes 

maior de apresentar sensibilidade ao látex. 

Vinte e dois pacientes (43,1%) relataram alguma alergia prévia, sendo 

14 (48,3%) do grupo sensibilizado e oito (27,6%) do grupo não sensibilizado. 

A diferença mostrou-se significante, evidenciando que a chance de um 

paciente com alguma alergia prévia apresentar sensibilidade ao látex é 4,6 

vezes maior. 
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Com relação à alergia alimentar, nove pacientes (17,6%) referiram 

alguma alergia alimentar. Destes, 2/3 relataram alergia à banana e 1/3 à 

castanha. Não houve diferença estatística entre os grupos (Tabela 4). 

 
 

Tabela 4 -  Distribuição dos pacientes, sensibilizados e não 
sensibilizados ao látex, segundo histórico de alergias 

 
 

Variáveis 

 

Não 
sensibilizado 

N (%) 

 
Sensibilizado 

N (%) 

 
Total 
N (%) 

 
 

p-valor 

Histórico de alergia prévia 
Não 21 (72,4) 8 (36,4) 29 (56,9) 0,022*
Sim 8 (27,6) 14 (63,6) 22 (43,1) OR = 4,594
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  

Alergia ao Látex 
Não 20 (69) 5 (22,7) 25 (49) 0,003*
Sim 9 (31) 17 (77,3) 26 (51) OR: 7,556
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  

Alergia alimentar 
Não 25 (86,2) 17 (77,3) 42 (82,4) 0,474**
Sim 4 (13,8) 5 (22,7) 9 (17,6)  
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  

Alergia à banana 
Não 26 (89,7) 19 (86,4) 45 (88,2) 1,000**
Sim 3 (10,3) 3 (13,6) 6 (11,8)  
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  

Alergia a abacate 

Não 28 (96,6) 22 (100) 50 (98) Não 
calculado

Sim 1 (3,4) 0 (0) 1 (2) 
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100) 

Alergia a kiwi  
 

Não 
 

28 (96,6) 22 (100) 50 (98) 
Não

 
calculado

Sim 1 (3,4) 0 (0) 1 (2) 
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100) 

Alergia à castanha 
Não 26 (89,7) 22 (100) 48 (94,1) 0,249**
Sim 3 (10,3) 0 (0) 3 (5,9)  
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  

Alergia a outros alimentos 
Não 26 (89,7) 17 (77,3) 43 (84,3) 0,268**
Sim 3 (10,3) 5 (22,7) 8 (15,7)  
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  

*Teste Qui-quadrado; **Teste Exato de Fisher; #Teste t-Student. 

OR (Odds ratio) = chance de exposição entre os casos (sensibilizados) em relação à chance de 
exposição entre os controles (não sensibilizados). 
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Já no que diz respeito aos sintomas alérgicos nos 51 entrevistados, o 

mais frequente foi em relação ao enchimento de balões de festa (45,1%), 

seguido pelo uso de luvas de látex (35,3%). A maioria desses apresentou 

como sintoma edema (84,6%), urticária (80,8%), prurido (65,4%) e 

lacrimejamento (53,8%). Metade (n=13) apresentou dificuldade para respirar 

ou chiado no peito e 34,6% (n=9) tiveram anafilaxia. 

A presença de sintomas como chiado no peito, lacrimejamento ou 

edema foi significativamente maior entre os pacientes com sensibilidade ao 

látex. Frente a sintomas como estes, há um grande aumento na chance de 

apresentar sensibilidade ao látex, sendo que só a presença de chiado 

denota um risco de 6,3 vezes maior do paciente ter sensibilidade ao látex. Já 

para pacientes que apresentam lacrimejamento, a chance de um paciente 

ter sensibilidade ao látex é 5,2 vezes maior. Quanto ao edema, o risco para 

sensibilidade ao látex é 6,7 vezes maior em relação a um paciente sem 

edema. Excluindo estes sintomas, outras sintomatologias frequentes 

estiveram significativamente maior entre os pacientes com sensibilidade ao 

látex. Houve uma chance sete vezes maior de um paciente com outros 

sintomas apresentar sensibilidade ao látex. 

A sintomatologia ao encher balões apresentou-se significativamente 

maior entre os pacientes com sensibilidade ao látex, com uma chance de 5,6 

vezes maior de ter sensibilidade ao látex que um paciente sem este quadro 

(Tabela 5). 
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Tabela 5 - Distribuição dos pacientes, sensibilizados e não 
sensibilizados ao látex, segundo sintomatologia referida à 
exposição ao látex 

 

 

Variáveis  
Não Sensibilizado Total 

p-valor sensibilizado N (%) N (%) N (%) 
Urticária   
Não 20 (69) 10 (45,5) 30 (58,8) 0,161*
Sim 9 (31) 12 (54,5) 21 (41,2)  
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
Prurido   
Não 21 (72,4) 13 (59,1) 34 (66,7) 0,484*
Sim 8 (27,6) 9 (40,9) 17 (33,3)  
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
Chiado no peito   
Não 27 (93,1) 15 (68,2) 42 (82,4) 0,029**
Sim 2 (6,9) 7 (31,8) 9 (17,6) OR = 6,300
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
Dificuldade respiratória   
Não 25 (86,2) 13 (59,1) 38 (74,5) 0,061*
Sim 4 (13,8) 9 (40,9) 13 (25,5)  
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
Lacrimejamento   
Não 25 (86,2) 12 (54,5) 37 (72,5) 0,028*
Sim 4 (13,8) 10 (45,5) 14 (27,5) OR = 5,208
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
Edema   
Não 22 (75,9) 7 (31,8) 29 (56,9) 0,004*
Sim 7 (24,1) 15 (68,2) 22 (43,1) OR = 6,735
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
Anafilaxia   
Não 25 (86,2) 13 (59,1) 38 (74,5) 0,061*
Sim 4 (13,8) 9 (40,9) 13 (25,5)  
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
Algum sintoma não listado
Não 21 (72,4) 6 (27,3) 27 (52,9) 0,004*
Sim 8 (27,6) 16 (72,7) 24 (47,1) OR = 7,000
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
No enchimento de balões infláveis
Não 21 (72,4) 7 (31,8) 28 (54,9) 0,009*
Sim 8 (27,6) 15 (68,2) 23 (45,1) OR = 5,625
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
Durante consultas médicas ou odontológicas
Não 28 (96,6) 20 (90,9) 48 (94,1) 0,571**
Sim 1 (3,4) 2 (9,1) 3 (5,9)  
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
Na utilização luvas de látex
Não 22 (75,9) 11 (50) 33 (64,7) 0,106*
Sim 7 (24,1) 11 (50) 18 (35,3)  
Total 29 (100) 22 (100) 51 (100)  
*Teste Qui-quadrado; **Teste Exato de Fisher; OR (Odds ratio) = chance de exposição entre os 
casos (sensibilizados) em relação à chance de exposição entre os controles (não sensibilizados). 
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0,08 (0,11) 14,94 (28,39) 6,49 (19,84) 
 

0,03 (0,01 - 0,43) 4,26 (0,75 - 100) 0,21 (0,01 - 100) 

29 22 51 

 

0,11 (0,26) 
 

11,17 (23,77) 
 

4,88 (16,37) 
 

0,03 (0 - 1,2) 0,83 (0,01 - 100) 0,08 (0 - 100) 

29 22 51 

 

0,02 (0,04) 11,02 (24,55) 4,76 (16,84) 
 

0,01 (0 - 0,19) 0,89 (0,01 - 100) 0,02 (0 - 100) 

29 22 51 

 

0,02 (0,02) 11,17 (28,87) 4,83 (19,52) 
 

0,01 (0 - 0,13) 1,12 (0,01 - 100) 0,02 (0 - 100) 

29 22 51 

 
 
 
 
 

4.4 Sensibilização ao Látex 
 

Na Tabela 6 encontram-se os resultados obtidos na coleta de sangue 

relativos aos alérgenos ao látex. 

Pacientes com sensibilidade ao látex apresentam medianas 

significativamente diferentes em todos os marcadores imunológicos 

estudados. 

 
 

Tabela 6 -  Dosagem de IgE específica dos alérgenos recombinantes do 
látex em pacientes com mielomeningocele 

 
 

Variáveis 

 

Não 
sensibilizado 

N (%) 

 
Sensibilizado 

N (%) 

 
Total 
N (%) 

 
 

p-valor 

Látex Hevea brasiliensis (K82) 

Média 
(Desvio padrão) 
Mediana 
(Mínimo - Máximo) 

Total 
 

rHevb1 Látex 

Média 
(Desvio padrão) 
Mediana 
(Mínimo - Máximo) 

Total 
 

rHevb3 Látex 

Média 
(Desvio padrão) 
Mediana 
(Mínimo - Máximo) 

Total 
 

rHevb5 Látex 

Média 
(Desvio padrão) 
Mediana 
(Mínimo - Máximo) 

Total 

 
 

<0,001##
 

 

 
 
 
 
 
 

<0,001##
 

 

 
 
 
 
 
 

<0,001##
 

 

 
 
 
 
 
 

<0,001##
 

Continua 
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0,02 (0,04) 1,45 (6,18) 0,64 (4,07) 
 

0,01 (0 - 0,21) 0,01 (0 - 29) 0,01 (0 - 29) 

29 22 51 

 

0,11 (0,33) 1,4 (4,92) 0,67 (3,26) 
 

0,01 (0 - 1,59) 0,02 (0,01 - 23,2) 0,01 (0 - 23,2) 

29 22 51 

 

0,19 (0,51) 2,81 (8,16) 1,32 (5,46) 
 

0,02 (0 - 2,44) 0,07 (0,01 - 34) 0,03 (0 - 34) 

29 22 51 

 
 
 
 
 
 

 
 

Variáveis 

 
rHevb6,01 Látex 
Média 

 

 
Não 

sensibilizado 
N (%) 

 
 

Sensibilizado 
N (%) 

 
 

Total 
N (%) 

Continuação 

 
p-valor 

 
 
 

## 

(Desvio padrão) 
0,04 (0,1) 7,34 (21,96) 3,19 (14,69) <0,001 

Mediana 

(Mínimo - Máximo) 
0,01 (0 - 0,43) 0,63 (0,01 - 100) 0,02 (0 - 100) 

Total 29 22 51 

rHevb8 Profilin Látex 

Média 
(Desvio padrão) 
Mediana 
(Mínimo - Máximo) 

Total 
 

rHevb9 Látex 

Média 
(Desvio padrão) 
Mediana 
(Mínimo - Máximo) 

Total 
 

rHevb11 Látex 

Média 
(Desvio padrão) 
Mediana 
(Mínimo - Máximo) 

Total 

##Teste de Mann-Whitney 

 

0,012##
 

 

 
 
 
 
 
 

0,015##
 

 

 
 
 
 
 
 

0,014##
 

 
 

Dentre os 22 (43,1%)  pacientes com sensibilidade ao látex, nove 

(40,9%) apresentaram anafilaxia a este antígeno, mostrando a grande 

prevalência de reações graves ao látex (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Distribuição dos pacientes com mielomeningocele segundo 
sensibilidade ao látex e anafilaxia. HC-FMUSP, 2009 a 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Análise Múltipla 
 

No intuito de identificar as variáveis independentemente associadas à 

sensibilização ao látex, procedeu-se à análise com a regressão múltipla de 

Poisson (com variância robusta), utilizando as variáveis que apresentaram 

valores de p menores que 0,20 à análise bivariada: alergia a produtos com 

látex, sintoma alérgico ao encher balões, número de cirurgias anteriores, uso 

de luvas de látex e asma. 

Devido à associação entre alergia a produtos com látex e sintoma 

alérgico ao encher balões (p<0,001), optou-se por apresentar dois modelos 

finais, cada um com uma dessas variáveis (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Razões de prevalência para as variáveis independentemente 
associadas à sensibilização ao látex pelo modelo de 
regressão múltipla de Poisson. HC-FMUSP, 2009 a 2014 

 

VARIÁVEIS RPbr RPaj IC 95% (RPaj) P 

Modelo 1 

Alergia a produtos com látex 0,014 

Não 1 1   
Sim 3,27 2,87 1,24 - 6,65 

Número de cirurgias anteriores 1,05 1,04 1,00 - 1,09 0,032

 Modelo 2    
Sintoma alérgico quando enche
balões de festa 

    

0,028 

Não 1 1   
Sim 2,61 2,25 1,09 - 4,65  

Número de cirurgias anteriores 1,05 1,04 1,00 - 1,09 0,033

RPbr: razão de prevalência bruta 
RPaj: razão de prevalência ajustada 

    

 

 

No modelo 1, identificou-se, na amostra estudada, que a 

sensibilização ao látex esteve independentemente associada à alergia a 

produtos com látex (p=0,014) e ao número de cirurgias anteriores (p=0,032). 

Verificou-se que indivíduos com alergia a produtos com látex apresentaram 

maior risco de ocorrência de sensibilização (RPaj=2,87; IC 95%: 1,24 - 6,65), 

quando ajustado pelo número de cirurgias anteriores. Além disso, notou-se 

que quanto maior o número de cirurgias, ajustado pela alergia a produtos 

com látex, maior o risco de sensibilização ao látex (RPaj=1,04; IC 95%: 1,00 - 

1,09). 

Paralelamente, no modelo 2, a sensibilização ao látex esteve 

independentemente associada ao sintoma alérgico ao encher balões  de 

festa (p=0,028) e ao número de cirurgias anteriores (p=0,033). Os pacientes 

com sintoma alérgico ao encher balões de festa, ajustados pelo número de 

cirurgias anteriores, apresentaram risco 125% maior de sensibilização ao 
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látex quando comparados aos demais (RPaj=2,25; IC 95%: 1,09 - 4,65). 

Verificou-se, também, que para o aumento de uma unidade no número de 

cirurgias anteriores, ajustado por sintomas alérgicos ao encher balões de 

festa, houve um aumento de 4% no risco de sensibilização ao látex 

(RPaj=1,04; IC 95%: 1,00 - 1,09). 

Vale a pena destacar que dentre os 24 pacientes que disseram ter 
 

algum sintoma alérgico, 23 (95,8%) apresentavam sintoma ao encher balões 

de festa. 

 
 
 
 
 

4.6 Análise de Sensibilidade e Especificidade dos Marcadores 

Imunológicos 

Os resultados da curva ROC para a sensibilidade ao látex estão 

apresentados na Tabela 8. A melhor área sob a curva corresponde à da 

variável rHevb6,01 (0,933), uma vez que a IgE específica para o látex foi 

utilizada como critério para definição de sensibilização (Gráfico 2). Em todas 

as variáveis, a área sob a curva foi maior do que 0,690. 



 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 -44
 

 
 
 
 
 
 

Tabela 8 - Resultados da curva ROC para a sensibilidade ao látex 
 
 
 
 
 
 
 

Variáveis Imunoglobulinas Área sob a curva p-valor IC (95%) Valor Sensibilidade Especificidade

 

IgE Látex Hevea Brasiliensis 1,000 < 0,001 (1, 1) 0,590 100,0% 100,0% 
 

IgE rHevb1 Látex 0,868 < 0,001 (0,767, 0,97) 0,075 81,8% 72,4% 
 

IgE rHevb3 Látex 0,884 < 0,001 (0,792, 0,976) 0,025 77,3% 75,9% 
 

IgE rHevb5 Látex 0,886 < 0,001 (0,784, 0,989) 0,025 77,3% 82,8% 
 

IgE rHevb6,01 Látex 0,933 < 0,001 (0,865, 1) 0,060 90,9% 89,7% 
 

IgE rHevb8 Profilin Látex 0,699 0,016 (0,557, 0,841) 0,007 95,5% 37,9% 
 

IgE rHevb9 Látex 0,694 0,018 (0,551, 0,838) 0,015 63,6% 65,5% 
 

IgE rHevb11 Látex 0,701 0,015 (0,557, 0,845) 0,025 72,7% 62,1% 
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Gráfico 2 - Curvas ROC de todas as variáveis combinadas e do K82 
 

 
 

Todas as variáveis K82 - Látex Hevea brasiliensis 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 DISCUSSÃO 
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O estudo atual demonstra que os principais fatores de risco 

independentes para a sensibilização para antígenos foram histórico de 

alergia ao látex, número de cirurgias anteriores e sintomatologia ao 

manipular balões de festa. Além disto, o marcador imunológico que 

apresentou melhor especificidade e sensibilidade para a sensibilização ao 

látex foi o rHevb6,01 (Sensibilidade: 90,9%; Especificidade: 89,7%). 

No Brasil, a exposição a fatores associados e a incidência de alergia 

ao látex ainda são relevantes. A alergia ao látex apresenta manifestações 

clínicas que vão desde o prurido até a anafilaxia. Na amostra de pacientes 

com MMC deste estudo, houve 43,1% de prevalência de sensibilização ao 

látex (antígeno K82) e a história clínica de alergia a produtos com látex, 

sintomas ao encher balões de festa e o número de cirurgias foram os 

principais fatores de risco independentes para a sensibilização. Os dados 

mostram, ainda, que o aumento de uma unidade no número de cirurgias 

eleva em 4% o risco de sensibilização ao látex. 

No Brasil, ainda existem poucos estudos sobre sensibilização e alergia 

ao látex em pacientes portadores de MMC. Na literatura mundial , existem 

vários trabalhos relacionando os fatores que interferem diretamente no 

desenvolvimento da sensibilização tais  como: precocidade da primeira 

exposição68, predisposição atópica19,22,44,52,69-71, fatores genéticos72 e o número 
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de exposições aos procedimentos cirúrgicos19,22,52,69-71,73. Existe na literatura 

uma variação e até algumas controvérsias no que se refere a porcentagens 

(prevalência) de pacientes portadores de MMC alérgicos ao látex. Esta variação 

pode ser explicada pelos diferentes critérios utilizados por diversos grupos para 

fazer o diagnóstico. Alguns estudos levam em consideração somente a 

sintomatologia clínica não utilizando exames complementares, como por 

exemplo, a pesquisa de IgE específica e seus recombinantes. Entretanto, 

poucos estudos se baseiam nos testes laboratoriais para avaliação da 

sensibilização destes pacientes. Diante da elevada incidência de outros tipos de 

alergia observada em nosso estudo (43,1%), há uma dificuldade na escolha de 

qual o melhor método para diferenciar quais pacientes são, de fato, alérgicos ao 

látex, uma vez que muitos fazem o diagnóstico durante o intraoperatório, no 

qual há uma série de outros agentes que podem causar alergias. Dentre os 

alérgenos mais comumente utilizados no intraoperatório, por ordem de 

incidência,   têm-se   os   bloqueadores   neuromusculares,   o   látex   e   os 

antibióticos46-48,74. Além disto, o paciente pode estar sensibilizado ao látex, mas 
 

ainda não ter tido exposição ao produto para desencadear uma reação alérgica, 

tornando a história clínica, muitas vezes, imprecisa. Assim, marcadores séricos 

podem ser mais precoces e de maior acurácia no diagnóstico de alergia ao 

látex. Com isto, em nosso estudo, optou-se pela divisão em pacientes com ou 

sem sensibilização ao látex Hevea brasiliensis pela IgE específica para o látex. 

Fato este que é sugerido por Gold et al., que recomendam que pacientes com 

sensibilização a proteínas do látex já sejam considerados como alérgicos ao 

látex e sejam tratados em salas especialmente preparadas sem látex75. 
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No presente estudo, a prevalência de pacientes sensibilizados ao 

látex foi de 43,1%, sendo que 51% desses apresentavam história de alergia 

ao látex. Em alguns países as taxas de alergia ao látex são muito variáveis 

com prevalências entre 15% e 72%34,41,64,69,76,77. Existem, também, países 

onde o resultado é totalmente diferente do que existe descrito na literatura 

como na Venezuela onde apenas 4,3% dos pacientes portadores de MMC 

apresentavam diagnóstico de alergia ao látex, quando avaliado apenas o 

quadro clínico, sem outra investigação. No Brasil, existem alguns estudos 

que avaliaram a taxa de sensibilização em pacientes portadores de MMC. 

Machado et al.78, em estudo realizado no Instituto Fernandes Figueira, 

identificaram alergia ao látex em 12,1% dos casos de MMC, quando 

avaliados pela presença de IgE sérica. Fernandes et al.7, em estudo 

realizado na AACD, demonstraram IgE sérica específica para látex positiva 

em 29,5% dos pacientes com MMC, mas não avaliaram a correlação do 

teste sorológico com os sintomas de alergia ao látex. Sá et al.63 realizaram 

um estudo no Departamento de Neurocirurgia da Universidade Federal de 

São Paulo e encontraram 25% de sensibilização ao látex e 20% de alergia 

ao látex em pacientes com MMC. O resultado do presente estudo foi 

superior, inclusive, ao nosso estudo anterior, no qual relatamos  a 

prevalência de manifestação clínica de alergia ao látex em 23,2% dos 

pacientes com MMC e presença de IgE específica sérica para látex positiva 

em 8,7% deles73. Entretanto, os estudos analisados utilizaram metodologias 

distintas, sem padronização quanto aos valores de corte para considerar 

sensibilizados e quanto à definição clínica de alergia ao látex, o que dificulta 

a comparação entre os estudos. O valor de corte para testes imunológicos 
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torna se difícil e, muitas vezes, é baseado apenas no valor estabelecido pelo 

fabricante do kit, o qual categoriza as reações de fracas a muito fortes. Em 

nosso estudo, optou-se pela escolha da categoria moderada como corte 

para sensibilização, o qual está de acordo com outros estudos69. 

Além disto, existem outros fatores que podem ser responsáveis por 
 

esta grande variação na prevalência de pacientes sensibilizados e alérgicos 

ao látex, tais como: o número reduzido de pacientes incluídos e a baixa faixa 

etária nos estudos da literatura – o que poderia projetar um resultado falso 

negativo, uma vez que o número de intervenções cirúrgicas é menor e este 

seria o fator principal para o desenvolvimento da doença. Neste estudo, o 

número de procedimentos cirúrgicos foi um fator de risco independente para 

a sensibilização ao látex, sendo que em cada cirurgia realizada há um 

aumento de 4% na probabilidade deste paciente se tornar reativo ao látex. 

Este achado encontra-se de acordo com diversos autores na literatura, que 

relatam que este possa ser o principal fator relacionado ao desenvolvimento 

da sensibilização e alergia ao látex18,30,62,68. Na literatura , o número médio 
 

de cirurgias varia entre  quatro e  nove procedimentos,  neste trabalho, o 

número variou entre dois e 30 com  média de 9,163,73. 

Entretanto, Bernardini et al.79, em um estudo com 59 pacientes, não 
 

conseguiram mostrar associação da alergia ao látex com o número de 

procedimentos, mas mostraram que sintomatologias ao manipular produtos 

com látex estavam relacionadas ao desenvolvimento de sensibilização. Em 

nosso estudo, sintomas ao manipular balões de festa foi uma variável 

independente para a sensibilização ao látex. Esta variável, que reflete 

sintomatologia ao manipular produtos com látex, apresentou um aumento de 
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125% no risco de o paciente ser sensibilizado ao látex. Apesar de, 

frequentemente, pacientes com MMC serem recomendados a se manterem 

distantes de produtos com látex pelo risco de sensibilização, este achado 

pode ser importante para prever o aparecimento de sintomas mais graves 

quando expostos ao látex, pois, uma vez que há sintomatologia, há uma 

grande chance de ser sensibilizado e, consequentemente, desenvolver uma 

reação alérgica grave80. 
 

Os pacientes com MMC também foram questionados quanto a outros 

sintomas que pudessem estar relacionados a produtos contendo látex, como 

presença de lacrimejamento, edema não explicado, urticária, prurido, chiado 

no peito, dificuldade respiratória e até sintomas gerais ao serem atendidos 

por médicos ou dentistas. A presença de chiado no peito, lacrimejamento, 

edemas não explicados e outros sintomas foram significativamente 

diferentes entre indivíduos sensibilizados e não sensibilizados, mostrando 

que o indivíduo com sensibilização e potencialmente alérgico ao látex já 

demonstra uma série de indícios , antes mesmo de ter a crise grave. 

Portanto, este achado mostra que , ao suspeitar de sensibilização ao látex, 

faz se importante a investigação de sintomas rotineiros inespecíficos. Vale 

salientar que sintomas inespecíficos e algumas vezes isolados, como por 

exemplo, alergia nasal ou de conjuntiva e sintomas de atopia, como lesões 

de pele sugestivas de dermatite de contato foram questionados para avaliar 

a sensibilização ao látex. Com isto, objetivou-se excluir fatores 

confundidores para o quadro, como possível atopia, por exemplo. No 

presente estudo, 17,6% dos indivíduos tinham histórico de asma e 21,6% 

apresentavam eczemas, o que pode ser sugestivo de atopia. Entretanto, 
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essa diferenciação torna-se difícil, pois, pacientes atópicos já possuem um 

risco aumentado para o desenvolvimento de alergias81. Vários autores 

também têm referido a atopia como fator de risco para a sensibilização ao 

látex, particularmente em indivíduos com eczema das mãos13,14. 

Quanto às alergias, a população do estudo apresentou prevalência de 

43,1% de pacientes sensibilizados, e 63,6% dos indivíduos apresentavam 

alergia. Dos pacientes com sensibilidade ao látex, 40,9% manifestaram 

anafilaxia. A incidência de alergias neste grupo de pacientes foi muito 

superior à média mundial, que fica em torno de 7%82,83. Dentre os principais 

alérgenos reconhecidos na população geral, encontram-se a penicilina e o 

ácido acetilsalicílico, enquanto nesta classe de pacientes o látex é o principal 

alérgeno47,82. O histórico de alergias, principalmente ao látex, foi um 

importante dado, uma vez que no presente estudo foi um fator de risco 

independente para a sensibilização ao látex. A associação entre outras 

alergias e alergia ao látex é bem estabelecida para alguns subgrupos de 

produtos, como por exemplo, as frutas. Entretanto, no presente estudo, a 

presença de alergias prévias foi um fator de risco para sensibilização ao 

látex, mas a prevalência da síndrome látex-fruta foi baixa (17,6%) e não 

apresentou diferença entre o grupo sensibilizado e não sensibilizado. A 

síndrome látex-fruta foi inicialmente descrita pela associação entre alergia ao 

látex e à banana e, apesar de não haver nenhuma relação botânica entre 

essas espécies, a reatividade cruzada foi demonstrada84. Em um trabalho 

envolvendo 136 pacientes com alergia ao látex documentado, 42,6% dos 

pacientes relataram reações adversas ao ingerir uma ampla variedade de 

frutas, sendo que kiwi e banana foram os mais frequentemente reportados. 
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Nesse mesmo trabalho, mostrou-se que 69,1% dos indivíduos possuíam 

anticorpos IgE contra proteínas destas frutas85. Estudos de outros países 

reportavam uma incidência cruzada de 36-52% entre a alergia ao látex e 

alergias alimentares, sendo que a banana e o kiwi estavam frequentemente 

associados86,87. Entretanto, no nosso estudo, apenas um paciente relatou 

alergia a kiwi e seis a banana, não havendo diferença significante entre os 

grupos. Este resultado é condizente com outro estudo realizado na 

Venezuela, que também evidenciou baixa prevalência da síndrome látex- 

fruta88. Parte deste resultado pode ser explicado pelo tipo de alimentação de 

cada país. Por exemplo, kiwi é uma fruta pouco consumida no nosso meio, 

sendo que alguns pacientes sequer a haviam experimentado. Já a banana 

foi a fruta que obteve o maior número de reações adversas, devido ao fato 

de ser uma fruta ubíqua e uma tradição brasileira. Entretanto, não foi 

notadamente diferente entre os grupos, sugerindo que, talvez, a banana 

possa ter reação cruzada, mas não necessariamente sensibilize o indivíduo 

ao látex. Este fato também é sugerido por Cabañes et al.23, mas faltam 

estudos para confirmar este  achado. Outro  ponto  a ser considerado ao 

analisar a síndrome látex-fruta é a população estudada. A síndrome látex- 

fruta tem uma prevalência diminuída na população com MMC e raramente 

causa alergias alimentares1. Sugere-se que a via exposição ao látex, bem 

como fatores genéticos, possam estar envolvidos neste desfecho22. 
 

O perfil de sensibilização ao látex é influenciado pelas diversas vias 

de exposição, como a cirúrgica ou ocupacional, que interferem de forma 

determinante nas manifestações clínicas e seu tratamento. Desta maneira, o 

paciente   com   MMC   (que   se   sensibilizou   por   múltiplas   e   precoces 
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intervenções cirúrgicas) tem perfil diferente dos profissionais de saúde que, 

muito provavelmente, se sensibilizaram por meio da exposição ocupacional 

(maior contato por via cutânea e inalatória). Isto é evidenciado pelo perfil de 

marcadores imunológicos: enquanto profissionais da saúde têm maior 

predomínio de Hevb2, Hevb5 e Hevb13, na MMC, predominam o Hevb1, 

Hevb3, e Hevb722,63,89. No presente estudo, todos os marcadores 

imunológicos apresentaram diferença estatística entre os grupos analisados, 

mostrando maior prevalência destes fatores nesta população, o que está de 

acordo com a literatura63. Assim como em outros estudos, a prevalência dos 

fatores imunológicos analisados foi alta, mostrando que o indivíduo 

raramente se sensibiliza a uma única proteína do látex63,90. O rHevb6,01 é a 

imunoglobulina que apresentou maior associação com a síndrome látex-fruta 

e, nesta amostra, foi a que apresentou a maior sensibilidade e especificidade 

para distinguir pacientes sensibilizados à IgE específica para o látex91. 

Entretanto, em nosso estudo, houve uma baixa prevalência da síndrome 

látex-fruta e uma grande sensibilidade e especificidade (sensibilidade: 90,9% 

e especificidade; 89,7%) deste marcador para a alergia ao látex. Com isto, 

nesta população, a presença do rHev6,01 não está relacionada à síndrome 

látex-fruta. Acredita-se que essa diferença possa ser parcialmente explicada 

por fatores genéticos da população, além da baixa prevalência da síndrome, 

o que dificulta associações e medidas comparativas. 

Outro fator achado do estudo foi o grande número de pacientes que 

fazem cateterismo  vesical intermitente. Neste estudo, 100% dos pacientes 

sensibilizados e 82,8% dos não sensibilizados faziam uso do cateterismo 

intermitente.  Esta  alta  incidência  de  cateterismo  é  resultado  da  amostra 
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populacional escolhida, uma vez que a MMC normalmente cursa com bexiga 

neurogênica, necessitando de sondagens intermitentes. Apesar de não haver 

diferença estatística significante, o cateterismo vesical pode ter aumentado a 

sensibilidade dos mesmos, uma vez que se utilizam ou o cateter ou a luva de 

látex durante o processo. Um importante ponto a ser destacado é que mesmo 

nos pacientes que fazem uso de sondas siliconadas, há exposição ao látex, 

pois, o kit de cateterismo vem acompanhado de um par de luvas de látex, para 

se fazer o procedimento, aumentando a exposição ao alérgeno. Por outro lado, 

existem estudos que não observaram associação entre alergia ao látex e 

cateterismo vesical intermitente, mas é bem estabelecida a associação entre 

exposição ao látex, sensibilização e alergia33,76,92. 
 

Embora o número de pacientes deste estudo possa ser considerado 

reduzido (n = 51), para esta doença, esta amostra é bastante significante, 

uma vez que a condição de MMC é incomum e pode ser ainda mais escassa 

quando associada à sensibilização ao látex7,31,33. 

Assim, considerando que a exposição repetida a produtos com látex e 
 

o número de cirurgias anteriores é capaz de aumentar muito a chance de 

sensibilização em pacientes com MMC, há evidências suficientes para a 

indicação de suprimir a exposição ao produto em pacientes que requeiram 

múltiplas intervenções. No HC-FMUSP, já iniciamos um protocolo com 

medidas de prevenção primária na Clínica Urológica desde outubro de 2013 

(Anexo D). Nesta clínica, todos os pacientes com MMC são atendidos em 

ambientes livres de látex, independente do número de cirurgias anteriores, 

uma vez que os dados deste estudo e da literatura mundial sugerem que a 

cada procedimento os pacientes aumentam a probabilidade de desenvolver 
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a doença18,30,62,68. Este protocolo também está sendo implantado no grupo 

que atende os pacientes portadores de MMC na equipe de neurocirurgia 

desde novembro de 2015. Na neurologia, o foco é distinto: os pacientes 

portadores de MMC são atendidos sem o contato com látex desde a primeira 

intervenção cirúrgica (tanto na rotina como no pronto-socorro), uma vez que 

o contato precoce com o látex também aumenta o risco de alergia em 

portadores de MMC e o primeiro contato é usualmente realizado pela 

neurocirurgia15,46,68,69,93,94. 

Medidas de prevenção secundária podem ser introduzidas, mas sua 
 

eficácia parece ser limitada. Conclui-se, portanto, ser fundamental a 

instituição iniciar precocemente medidas de prevenção primária em 

indivíduos incluídos nos grupos de risco, evitando ou minimizando a 

exposição aos alérgenos do látex. Entre as principais medidas destacam-se 

instituir o uso de luvas sintéticas ou com baixo teor proteico e sem pó 

lubrificante nos profissionais de saúde. Em crianças com MMC ou outras 

malformações congênitas, as intervenções cirúrgicas devem ser isentas de 

látex desde o nascimento.Além disto é recomendado , fazer seguimento 

com dosagem de IgE K82, no mínimo uma vez ao ano, nestes pacientes. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 CONCLUSÕES 
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a) Os principais fatores de risco independentes para a sensibilização 

para antígenos foram história de alergia ao látex, número de cirurgias 

anteriores e histórico de sintomatologia ao manipular balões de festa; a 

prevalência de sensibilização ao látex foi de 43,1%. 

b) O marcador imunológico que apresentou melhor especificidade e 

sensibilidade para sensibilização foi o rHevb6.01 (sensibilidade: 90,9% e 

especificidade 89,7%). 

c) A síndrome látex-fruta teve pouca representatividade nesta 

população . 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 ANEXOS 
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Anexo A - Aprovação do Financiamento do Estudo pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Processo 
2013/18906-6 
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Anexo B -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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Anexo C -  Questionário utilizado para a coleta de dados 
 

 
 
 

1. Sexo: □ Masculino □ Feminino 
2. Etnia  
3. Você já referiu ao médico alguma vez que tem alergia ao látex? □ Sim □ Não 
4. Quantas cirurgias anteriores você tem?  
5. Você costuma ter:   

Asma □ Sim □ Não 
Eczema □ Sim □ Não 
Doença autoimune □ Sim □ Não 

6. Você é exposto ao látex em seu trabalho? □ Sim □ Não 
7. Você nasceu com alguma alteração do tubo neural? □ Sim □ Não 
8. Você faz cateterismo urinário? □ Sim □ Não 
9. Você tem alergia a algum tipo de comida □ Sim □ Não 
10   Você tem alergia quando come:   

Banana □ Sim □ Não 
Abacate □ Sim □ Não 
Kiwi □ Sim □ Não 
Castanha □ Sim □ Não 
Outros □ Sim □ Não 

11   Você tem alergia a produtos que contém látex? Que tipo de sintoma?   
Urticária □ Sim □ Não 
Prurido □ Sim □ Não 
Chiado no peito □ Sim □ Não 
Dificuldade para respirar □ Sim □ Não 
Lacrimejamento □ Sim □ Não 
Edema (inchaço) □ Sim □ Não 
Anafilaxia □ Sim □ Não 

12.  Você tem algum sintoma alérgico quando: □ Sim □ Não 
Enche balões de festa □ Sim □ Não 
No dentista? □ Sim □ Não 
No ginecologista ou urologista? □ Sim  
Usando luvas de látex? □ Sim  
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Anexo D -  Protocolo de Atendimento para Ambientes Livre de Látex na 
Urologia e na Neurocirurgia 

 
 

Objetivo 
./ Garantir a profilaxia de sensibilização ao látex para paciente portadores de mielomeningocele desde o 

momento do nascimento. 
 

./ Garantir a montagem da sala operatória e disponibilização de material látex free para procedimento 
cirúrgicos agendados e de emergência. 

 

Indicação 
./ Pacientes portadores de mielomeningocele.

 

Competência 
• Equipe de Enfermagem 

 
• Médicos Anestesiologistas 

 
• Médicos Urologistas 

 

Material 

./ Kits para atendimento cirúrgico látex free (cirúrgico e anestésico)

 

Descrição do Procedimento 
Cuidados Gerais:

 

Evitar a exposição a qualquer material que contenha o látex 

Cirurgia no primeiro horário da manhã, identificar a sala cirúrgica 

Certificar que os materiais escolhidos não contenham látex (luvas, sondas, equipos, seringas, máscaras de 
ventilação etc.) 

 

Preparo Pré Anestésico: 
 

História específica para alergia ou risco de alergia ao látex 

História familiar 

História de uso crônico de produtos que contenham látex 

História de espinha bífida, ou cirurgias urológicas reconstrutivas 

Procedimentos cirúrgicos repetitivos (> 9) 

Alergia a frutas tropicais 

Anafilaxia intraoperatória prévia 

Profissionais de saúde e área de alimentação, com história de atopia ou eczema nas mãos 

Testes laboratoriais 

Atentar para os Equipamentos da Anestesiologia e da Cirurgia: Luvas, Cânulas, Sonda de entubação, 
Máscaras, Balões, Ventiladores, Circuitos Ventilatórios, Seringas, Equipos, Garrotes, Aspiradores, Sonda 
Vesical, Equipos de Irrigação, Drenos, Instrumental com Látex 

 

Recomendações: 
 

Primeira cirurgia do dia ou pelos 2 horas de apos limpeza terminal da sala 

Não ir para a RPA 

Recuperar na sala 
 

Retornar diretamente para o leito de origem 
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Pontos Críticos/Riscos e ou Recomendações 

Enfermeiro/técnico de enfermagem não realizar a montagem de sala adequadamente. 

Haver falta de material em estoque. 
 

Histórico de Revisões/Aprovações 

 

 Data da 
Elaboração 

 

Área Nome do 
Responsável

Cargo Assinatura  

13/06/2013 Anestesia Dra Silvia 
Soares 

Médica 
assistente 
Anestesia

 

 

 
 
 
 
 

 

Objetivo 

./ Garantir a profilaxia de sensibilização ao látex para paciente portadores de mielomeningocele 
desde o momento do nascimento. 

 
./ Garantir a montagem da sala operatória e disponibilização de material látex free para procedimento 

cirúrgicos agendados e de emergência. 
 

Indicação 

./ Pacientes portadores de mielomeningocele.

 

Competência 

• Equipe de Enfermagem 
 

• Médicos Anestesiologistas 
 

• Médicos Neurocirurgiões 
 

• Médicos Neonatologistas 
 

Material 

Kits para atendimento cirúrgico látex free (cirúrgico e anestésico)
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Descrição do Procedimento 

 

 Neonatologista Atende   o   RN   no   momento   do   nascimento 
utilizando material látex free 

 • Neurocirurgião • Informa ao Centro Cirúrgico se haverá 
necessidade de intervenção imediata ou 
agendamento em sala eletiva. 

 • Enfermeiro/técnico   de   enfermagem   do 
Centro Cirúrgico 

• Providencia a montagem da sala 
operatório e disponibilização do material 
látex free 

 • Anestesiologista • Atende o paciente verificando cuidados 
relacionados a materiais, e insumos 
látex free 

 • Neurocirurgião • Atende o paciente verificando cuidados 
relacionados a materiais, e insumos 
látex free 

 

Pontos Críticos/Riscos e ou Recomendações 

./ Enfermeiro/técnico de enfermagem não realizar a montagem de sala adequadamente. 
 

./ Haver falta de material em estoque.. 
 

Histórico de Revisões/Aprovações 

 Data da 
Elaboração 

 

Área Nome do 
Responsável Cargo 

 

Assinatura  

10/08/2015 Anestesia Dra Silvia Soares Médica assistente Anestesia  
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Anexo E -  Banco de dados 
 

 
 
 

Número RG HC Sexo Idade tipo de cirurgia # cirurgias Raça

1 2401076A Feminino 32 N   O  U 4 BRANCA

2 3276503J Feminino 17 N   O  U 7 BRANCA

3 13659388B Feminino 10 N   O  U 16 BRANCA

5 2745517J Masculino 24 N   O  U 6 BRANCA

9 2660089E Masculino 25 N   O  U 5 PARDA

10 6064499I Masculino 19 N   O  U 8 BRANCA

11 2980552A Feminino 21 N 12 BRANCA

12 4021225I Masculino 40 N   O  U 7 PARDA

14 2395014I Masculino 34 N   O  U 23 BRANCA

15 2916695E Masculino 23 N   O  U 11 BRANCA

17 3199830E Masculino 17 N   O  U 4 PARDA

28 13722338H Masculino 20 N   O  U 9 BRANCA

29 2463893H Masculino 28 N   O  U 20 BRANCA

31 3282669G Feminino 16 N   O  U 15 BRANCA

32 4044929E Masculino 18 N   O  U 10 BRANCA

39 3220872E Feminino 17 N   O  U 19 BRANCA

40 13678577B Feminino 10 N   O  U 9 BRANCA

41 13658367C Feminino 15 N   O  U 7 PRETA

42 13587572B Masculino 19 N   O  U 11 BRANCA

45 2893145C Masculino 22 N   O  U 26 BRANCA

46 3085637F Feminino 19 N   O  U 10 PARDA

48 3069100A Feminino 10,0 N   O  U 11,0 BRANCA

49 6089435E Feminino 24 N O U 9 PARDA

4 4054058E Feminino 31 N   O  U 30 BRANCA

6 6007785C Feminino 35 N 2 BRANCA

7 3340932E Masculino 16 N   O  U 9 BRANCA

8 13448376J Masculino 19 N   O  U 15 PARDA

13 3100715J Masculino 23 N   O  U 8 PARDA

16 3315001K Feminino 15 N   U 3 BRANCA

18 13460357J Masculino 23 N   U 2 BRANCA

19 3084141A Feminino 19 N   O  U 12 PARDA

20 3028408J Masculino 20 N   O  U 5 BRANCA

21 6073000E Masculino 20 N   O  U 4 PARDO

22 3221976C Feminino 17 N   O  U 8 BRANCA

23 3367565F Feminino 19 N   U 4 BRANCA

24 6062669I Masculino 21 N   O  U 7 PARDA

25 3100401G Feminino 19 N   O  U 17 NEGRA

26 2870078K Masculino 22 N   O  U 2 BRANCA

27 44200188F Masculino 16 N   O  U 8 BRANCA

30 3370558B Feminino 17 N   O  U 8 BRANCA

33 2496661E Masculino 27 N   O  U 4 BRANCA

34 13505071D Feminino 15 N   O  U 7 BRANCA

35 3367142I Feminino 22 N   O  U 5 BRANCA

36 13617462K Masculino 12 N   O  U 5 BRANCA

37 4078175J Feminino 20 N   O  U 5 BRANCA

38 6035450J Feminino 26 N   U 5 NEGRA

43 6102769A Feminino 11 N   O  U 6 BRANCA

44 6090402A Masculino 19 N   U 7 PRETA

47 13637134G feminino 11 N   U 3 BRANCA

50 6053893J masculino 25 NOU 8 BRANCA

51 6046122G FEMININO 20 NOU 7 BRANCA
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Número Látex 
(k82) 

rHev b 1 
(K215) 

rHev b 3
(K217)

rHev b 5
(K218)

rHev b 6.01
(K219)

rHev b 8
(K221)

rHev b 9 
(K222) 

rHev b 11
(K224)

1 0,03 1,2 0,19 0,02 0,05 0,02 1,59 2,44

2 0,06 0,77 0,06 0,02 0,04 0,02 0,9 1,4

3 >100 37,6 35,3 >100 25,1 0,02 0,02 20

5 0,78 0,74 0,02 0,02 0,15 0,01 0,01 0,01

9 1,06 0,02 0,01 0,93 0,16 0,01 0,01 0,01

10 8,62 4,35 0,45 5,75 0,07 0,04 1,9 2,04

11 >100 >100 >100 >100 >100 2,47 2,35 34

12 1,84 0,02 0,01 1,16 0,66 0,01 0,01 0,03

14 2,73 0,38 0,96 1,07 0,23 0,01 0,02 0,06

15 8,92 2,08 1,98 4,53 0,01 0,01 0,01 0,02

17 26,4 37,2 53 9,01 2,34 0,04 0,05 0,1

28 7,52 3,84 3,16 4,14 0,67 0,08 1,26 2,25

29 1,55 0,19 0,02 0,63 0,23 0,01 0,07 0,25

31 0,92 0,06 0,18 0,86 0,07 0,01 0,04 0,07

32 4,89 0,41 0,03 3,88 0,67 0,02 0,06 0,05

39 1,29 0,91 0,85 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

40 2,88 3,54 0,03 0,01 0,11 0,004 0,01 0,01

41 0,78 0,01 0,01 0,01 0,6 0,01 0,01 0,03

42 11,8 3,22 3,67 7,84 1,39 0,02 1,63 2,22

45 9,75 0,26 0,22 0,02 0,07 0,01 0,01 0,01

46 5,81 0,62 2 1,03 1,18 0,03 0,02 0,2

48 15,2 9,47 4,65 1,21 0,68 0,01 0,02 0,06

49 21,4 40,7 34,9 2,96 25,8 29 23,2 0,22

4 0,21 0,03 0,01 0,13 0,017 0,01 0,01 0,05

6 0,01 0,04 0 0,003 0 0,004 0 0,01

7 0,33 0,09 0,02 0,02 0,01 0,002 0 0,001

8 0,01 0,001 0,003 0,002 0 0,004 0,002 0,001

13 0,02 0,01 0,004 0,01 0,005 0,01 0,01 0,01

16 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,21 0,02 0,03

18 0,01 0,001 0 0 0 0 0 0,002

19 0,04 0 0,02 0,02 0 0 0 0 
20 0,15 0,08 0,01 0,01 0,02 0 0,01 0,02

21 0,01 0,04 0,01 0 0 0,001 0,02 0,05

22 0,06 0,35 0,05 0,01 0,01 0,003 0,22 0,57

23 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

24 0,07 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

25 0,43 0,07 0,03 0,04 0,43 0,05 0,03 0,35

26 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

27 0,02 0,01 0,003 0,01 0,002 0,002 0,004 0,01

30 0,02 0,01 0,005 0,01 0,003 0,01 0,01 0,05

33 0,32 0,13 0,06 0,04 0,33 0,05 0,08 0,18

34 0,2 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

35 0,06 0,07 0,03 0,03 0,07 0,08 0,08 0,09

36 0,02 0,01 0,01 0,01 0,004 0,01 0,01 0,02

37 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

38 0,02 0,16 0,03 0,01 0,01 0,01 0,15 0,19

43 0,02 0,01 0,01 0,02 0,003 0,01 0,01 0,01

44 0,05 0,01 0,003 0,03 0,002 0,001 0 0,002

47 0,01 0,08 0 0,01 0,01 0 0,01 0,01

50 0,03 0,01 0,002 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02

51 3,63 0,08 0,93 0,75 42736 0,01 0,04 0,1
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Número AL F A E DAI ELT MMC CAT AC AA BANANA

1 N S N S S N S S N N N 
2 N N N N N N S S N N N 
3 S N N N N N S S N N N 
5 N N N N N N S S N N N 
9 N S N N N S S S N N N 

10 S S S N N N S S S S S 
11 S N N N N S S S S S N 
12 N N N N N N S S N N N 
14 N S N N N N S S N N N 
15 N N N N N N S S N N N 
17 N N N N N N S S N N N 
28 S N S S N N S S S S N 
29 N S N N N N S S N N S 
31 S N S N N N S S N N 
32 S N N N N N S S S S S 
39 S N S S N N S S N N N 
40 N N N N N N S S N N N 
41 S N N S N N S S S S N 
42 S N N S N N S S N N N 
45 S N N N N N S S S N N 
46 S N S N N N S S N N N 
48 S S N N N N S S N N N 
49 S N N S N S S S N N N 
4 S N N N N N S S N N N 
6 N N N N N N S N N N N 
7 S N N N N N S S N N N 
8 N N N N N N S S N N N 

13 N S S S S S S S S S S 
16 N N N N N N S S N N N 
18 N N N N N N S S N N N 
19 N N N S N N S S N N N 
20 N N N N N N S N N N N 
21 N N N N N N S S N N N 
22 N N N N N N S S S N N 
23 N N N N N S S S N N N 
24 S N N N N N S N N N N 
25 S N N N N N S S S S S 
26 N N S N N N S N N N N 
27 N N N N N N S S N N N 
30 N N N N N N S S N N N 
33 N N N N N N S S N N N 
34 S N N N N N S S N N N 
35 N N N N N N S S N N N 
36 S N N S N N S S S S N 
37 S S N S N N S S N S S 
38 N N N N N N S S N N N 
43 S S S N N N S S N N N 
44 N N N N N N S S N N N 
47 N N N N N N S N N N N 
50 N N N N N N S S N N N 
51 S N S S N N S S N N N 
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Número ABA KIWI CAST OUTROS LATEX URTICARIA Prurido Chiado

1 N N N N N S S N 
2 N N N N N N N N 
3 N N N N S S N N 
5 N N N N N N N N 
9 N N N N N N N N 

10 N N N N S S N N 
11 N N N S S S S S 
12 N N N N N N N N 
14 N N N N N N N N 
15 N N N N S S S N 
17 N N N N N N N N 
28 N N N S S S S S 
29 N N N N S N N N 
31 N N N N S N N S 
32 N N N N S S S S 
39 N N N N S S N N 
40 N N N N S N N N 
41 N N N S S S S S 
42 N N N S S S S S 
45 N N N S S S S N 
46 N N N N S N S S 
48 N N N N S N N N 
49 N N N N S S S N 
4 N N N N N N N N 
6 N N N N N N N N 
7 N N N N N N N N 
8 N N N N N N N N 

13 N N N N N N N N 
16 N N N N N N N N 
18 N N N N N N N N 
19 N N N N S S S N 
20 N N N N N N N N 
21 N N N N N N N N 
22 N N S N N N N N 
23 N N N N N N N N 
24 N N N N S S S N 
25 N N S S S S N N 
26 N N N N N N N N 
27 N N N N N N N N 
30 N N N N S S S N 
33 N N N N N N N N 
34 N N N N S N N N 
35 N N N N N N N N 
36 N S N S S S S N 
37 S N S S S S S S 
38 N N N N N N N N 
43 N N N N S S S S 
44 N N N N N N N N 
47 N N N N N N N N 
50 N N N N N S S N 
51 N N N N S S N N 
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Número D.R Lacri Edema Anafilaxia SA Balões Dentista Gineco Uro Luvas

1 N N N N N N N N N N

2 N N N N N N N N N N

3 N S S N S S N N N N

5 N N N N N N N N N N

9 N N N N N N N N N N

10 N N S S S S N N N S

11 S S N S S S N N N S

12 N N N N N N N N N N

14 N N N N N N N N N N

15 N N N N N N N N N N

17 N N N N N N N N N N

28 S S S S S S S S S S

29 N N S N S S N N N N

31 N N S N S S S N N S

32 S N S N S S N N N S

39 N S S S S S N N N S

40 S S S S S S N N N N

41 S S S N S S N N N S

42 S S S S S S N N N N

45 S N S S S S N N S S

46 S S S N S S N N N S

48 S S S S S S N N N S

49 N S S N S N N N N S

4 N N N N N N N N N N

6 N N N N N N N N N N

7 N N N N N N N N N N

8 N N N N N N N N N N

13 N N S N N N N N N N

16 N N N N N N N N N N

18 N N N N N N N N N N

19 N S S N S S N N N S

20 N N N N N N N N N N

21 N N N N N N N N N N

22 N N N N N N N N N N

23 N N N N N N N N N N

24 S N S S S S N N N S

25 N S N N S S S N N S

26 N N N N N N N N N N

27 N N N N N N N N N N

30 S S S S N N N N N N

33 N N N N N N N N N N

34 N N N N N S N N N S

35 N N N N N N N N N N

36 S N S N S S N N N S

37 S S S S S S N N N S

38 N N N N N N N N N N

43 N N S S S S N S N S

44 N N N N N N N N N N

47 N N N N N N N N N N

50 N N N N N S N N N N

51 N N S S N S N N N N
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