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Alergia 00 latex: sensibiliza~aosem cHnica e reactividade
cruzado - que implica~6es?

INTRODU<;:AO

A alergia ao llitex e uma entidade clinic a emergente,
representando urn importante problema de saude,
particularmente em grupos populacionais selec-
cionados, denominados de risco. 0 principal grupo de
risco para sensibiliza~ao ao latex e constituido pelas
crian~as com espinha bifida, com valores de prevaH~ncia
de 18 a 73%. Outras patologias malformativas
congenitas, nomeadamente anomalias urologicas e
gastrintestinais, condicionando de igual modo
multiplas e precoces interven~oes cirurgicas repre-
sentam tambem grupos de risco. Os profissionais de
saude, especialmente os que trabalham em blocos
operatorios, constituem outro importante grupo de
risco, com uma prevalencia de sensibiliza~ao de 3 a
17%. Os openirios da industria de hitex, bem como os
trabalhadores das planta~oes da arvore da borracha,
responsaveis pela colheita da seiva, apresentam
prevalencias de sensibiliza~ao variando entre 6 a 11%.
No ambito da exposi~ao ocupacional, 0 tempo de
contacto e 0 grau da exposi~ao representam os
principais facto res de risco para a sensibiliza~ao.
A atopia e a existencia de eczema das maos parecem
tambem predispor para a sensibiliza~ao ao latex.

As manifesta~oes clinic as de alergia ao latex sao
reac~oes de hipersensibilidade de tipo imediato, IgE-
-mediadas, habitualmente variaveis consoante a via de
exposi~ao e a concentra~ao de alergenos a que 0

individuo esta exposto. 0 contacto directo com os
alergenos do latex por exposi~ao cutanea, oral, vaginal
ou rectal, pode provocar quadros de urticaria e
angioedema, podendo tambem originar reac~oes
sistemicas graves. A inala~ao de particulas de latex
aerossolizadas no ar ambiente, pode originar quadros
de rinite, conjuntivite e asma. A maioria dos casos
descritos de anafilaxia ocorreram durante a realiza~ao
de interven~oes cirurgicas e durante actos medicos

realizados em ambulatorio, envolvendo exposi~ao das
mucosas a produtos com latex, como coloca~ao de
cateteres (ex. clisteres opacos), exames ginecologicos e
tratamentos dentarios.

SENSIBILIZA<;:AO SEM CLINICA: QUAL A
EVOLU<;:AO?

A historia natural da sensibilizayao ao latex, sem
clinica, permanece por esclarecer. Naturalmente, os
estudos prospectivos disponiveis na literatura que avaliam
a evoluyao de doentes sensibilizados ao latex fazem-no
sob medidas de evicyao ... No entanto, varios autores tern
procurado identificar factores de risco para 0 aparecimento
de sintomatologia relacionada com 0 contacto com latex
em individuos sensibilizados, comparando grupos de
individuos sensibilizados com e sem clinica, nos varios
grupos populacionais de risco.

Nas crianyas com espinha bifida, assim como com
outras patologias congenitas malformativas, 0 numero
elevado de cirurgias, habitualmente mais de 8, e
consensualmente aceite como principal factor de risco
para alergia ao latex. I, 2, 3 Outros factores sao referidos,
tais como existencia de derivayao ventriculo-peritoneaI,Z
atopia, 1.2 valor mais elevado de IgE especifical, 2, 3, 4 e de
IgE totaI,4 e sensibilizayao a alimentos com reactividade
cruzada descrita com latex.4

E controverso se a existencia de deri vayao ventriculo-
peritoneal constitui por si so urn factor de risco, ou se este
maior risco esta relacionado com 0 numero mais elevado
de cirurgias aque estas crianyas sao submetidas. Ahipotese
do contacto meningeo precoce com as luvas de latex
justificar uma maior probabilidade de alergia e apoiada
por Niggemann, pela publicayao de urn caso clinico em
que se documenta a produyao local de IgE especifica para
latex no liquido cefalo-raquidiano de uma crianya com
derivayao ventriculo-peritonea1.5

Em relayao a variavel atopia, alguns autores sugerem
nao ser a atopia factor de risco para alergia ao latex, mas
pelo contrario a existencia de sensibilizayao ao latex ser



urn factor predisponente para 0 desenvolvimento de atopia.
A exposiyao precoce a urn alergeno potente como 0 latex
nos primeiros dias de vida constituiria urn estimulo para
resposta de perfil Th2, favorecendo 0 aparecimento de
sensibilizayao a aeroalergenos comuns.

De igual forma, e controverso se a alergia ao latex
precede ou e consequente ao aparecimento da alergia
alimentar. ..

Na area ocupacional, alguns autores tern procurado
avaliar uma eventual relayao entre a concentrayao dos
alergenos do latex no ar ambiente e 0 aparecimento dos
sintomas, nomeadamente respiratorios e oculares. Baur et
al6 estudaram 145profissionais de saude, tendo identificado
como factor de risco para aparecimento de sintomas nos
individuos sensibilizados ao latex a exposiyao a uma
concentrayao igual ou superior a 0.6 ng/m3 de particulas
de latex no ar ambiente. Salienta-se que as concentrayoes
mais elevadas foram encontradas em areas hospitalares
em que eram usadas luvas com po lubrificante e sem
sistemas de ventilayao eficazes.

Como referimos, alguns autores tern estudado
prospectivamente a evoluyao de individuos sensibilizados
ao latex apos a instituiyao de medidas de evicyao. Alguns
destes resultados san muito encorajadores, documentando
mesmo a perda da sensiblizayao em alguns, embora raros,
casos. Outros resultados san mais decepcionantes,
descrevendo em alguns casos 0 aumento da sensibilizayao
e mesmo 0 aparecimento de clinica, apesar das medidas
preventivas instituidas. Os autores advogam essencial-
mente tres mecanismos explicativos para a manutenyao
da exposiyao, mesmo com a instituiyao rigorosade medidas
de evicyao: 1. exposiyao a particulas de latex em suspensao
no meio hospitalar; 2. exposiyao atraves da ingestao de
alimentos com reactividade cruzada com latex;
3. colocayao previa do dispositivo de derivayao ventriculo-
-peritoneal utilizando luvas de latex, com consequente
manutenyao deste alergeno no dispositivo. Assim, a
eficacia das medidas preventivas, mesmo quando
meticulosas, permanece por esclarecer, particularmente
quando estaactuayao e feita em individuos jasensibilizados
e nao a urn nivel de prevenyao primaria.

Cremer et at? incluiram em estudo prospectivo, com
durayao media de cerca de 2 anos, 67 individuos com
espinha bifida, dos quais 37 estavam sensibilizados ao
latex. Foram instituidas medidas de evicyao intra e peri-
operatorias. Em 18 doentes os niveis de IgE especifica,
apesar de submetidos a cirurgias, diminuiram, tendo
mesmo ocorrido negativayao em 5, correspondendo estes
casos a doentes inicialmente com valores baixos de IgE
especifica (classe ,;;2). Em 6 doentes os niveis de IgE
especifica mantiveram-se sem alterayao, e em 13
aumentaram. Em 4 individuos houve desenvolvimento de
sensiblizayao de novo ao latex, salientando as dificuldades
inerentes a instituiyao rigorosa de medidas de evicyao.

Mais recentemente, Reider et al8 obtiveram resultados
semelhantes, num estudo prospectivo mais alargado, com

durayao de cinco anos, englobando 100 crianyas com
derivayao ventriculo-peritoneal, das quais 30 estavam
sensibilizadas ao latex. Apos a instituiyao das medidas de
evicyao foi possivel documentar em 20 destas crianyas a
diminuiyao dos niveis de IgE especifica (considerando
que houve declinio quando ocorreu variayao de pelo
menos uma classe), 7 mantiveram-se sem variayao e
3 aumentaram os niveis de IgE especifica. Em 6 crianyas
houve desenvolvimento de sensiblizayao de novo ao latex.

Reforyando as dificuldades na realizayao de medidas
de evicyao rigorosas, quer a nivel hospitalar, quer nas
actividades diarias no domicilio, Mazon et al9 em estudo
prospectivo com 2 anos de durayao englobando 68 crianyas
com espinha bifida, das quais 18 estavam sensibilizadas
ao latex, 6 com clinica e 12 assintomaticas na exposiyao
a este alergeno, constataram que 3 destas 12 crianyas
desenvolveram ~linica, apesar da instituiyao de medidas
preventivas.

Na area da exposiyao ocupacional, Hamilton et allo
estudaram a evoluyao de profissionais de saude
sensibilizados ao latex apos a instituiyao de medidas de
evicyao. Foram incluidos no estudo 20 anestesistas com
sensibilizayao documentada por testes cutaneos por prick
ou por doseamento serico de IgE especifica. Nos 16
anestesistas com determinayao de IgE especifica, antes e
apos medidas preventivas, observaram uma diminuiyao
dos niveis em 14 e manutenyao em 2. Nos 18 anestesistas
com avaliayao por testes cutaneos, observaram uma
diminuiyao da reactividade cutanea em 6, e aumento da
reactividade em 4.

Algumas duvidas permanecem: Ate que ponto e
possivel a evicyao rigorosa do contacto com alergenos do
latex? Nao constituira 0 recurso ao hospital por si so uma
causa de insucesso destas medidas? Ate que ponto san
eficazes as medid as de evicyao quando os doentes se
encontram ja sensibilizados, embora ainda sem clinica?
Se em alguns casos pontuais foi documentada a perda da
sensibilizayao com medidas de evicyao, nos varios estudos
prospectivos podemos constatar casos em que apesar
destas medidas M aumento da sensibilizayao e mesmo
aparecimento de clinica ... E mesmo nas raras situayoes
em que ocorreu perda da sensibilizayao, 0 que acontecera
se houver novo contacto? Recentemente alguns autores
tern publicado casos em que 0 contacto acidental apos
periodo de evicyao e causa de reacyao clinic amais grave ...11

Nos grupos de elevado risco parece claro que a nossa
atitude tera de ser a prevenyao primaria. Todas as crianyas
com espinha bifida, ou outra patologia malformativa
grave urologica ou gastrintestinal, deverao efectuar evicyao
de material contendo latex desde 0 nascimento, com
particular enfase nas intervenyoes cirurgicas.12 Nos
profissionais de saude, particularmente trabalhadores do
bloco operatorio e tecnicos de laboratorio, devera ser
promo vi do 0 usa generalizado de luvas sem po
lubrificante.13



REACTIVIDADE CRUZADA: QUAIS AS
IMPLICA<;OES CLINICAS?

Em determinados grupos de risco, particularmente
nos profissionais de saude, a alergia alimentar a frutos e
outros vegetais com reactividade cruzada com latex e
frequente, e potencialmente fatal. Pelo contrario, nas
crianyas com espinha bifida a prevalencia de alergia
alimentar e baixa, e quando ocorre raramente e causa de
reacyoes alergicas graves. A explicayao para as diferenyas
encontradas entre os grupos de risco, quer quanta a
prevalencia quer quanta a gravidade da alergia alimentar,
reside provavelmente nos diferentes perfis de
sensibilizayao alergenica, variando consoante a via de
exposiyao ao latex.14

Segundo 0 Comite Intemacional de Nomenclatura de
Alergenos, 11 alergenos do latex identificados e
caracterizados foram denominados de Hev b 1 aHev b 11
(Tabela 1). 15 Nos doentes com espinha bifida os alergenos
major do latex sao 0 Hev b 1 ou factor de alongamento da
borracha (IgE especifica presente em 81 a 100% destes
doentes), 0Hev b 3 (IgE especifica presente em 76 a 85%)
e 0 Hev b 4 (IgE especifica presente em 77%). Nos
profissionais de saude os alergenos major do latex sao 0
Hev b 2 (IgE especifica presente em 56 a 60% destes
doentes), Hev b 4 (IgE especifica presente em 65%),
Hev b 5 (IgE especifica presente em 92%), a proheveina
ou Hev b 6.01 (IgE especifica presente em 84%) e a
heveina ou Hev b 6.02 (IgE especifica presente em 88%).

A classica "sindrome latex-frutos" que ocorre em
doentes alergicos ao latex, foi inicialmente descrita com
abacate, castanha e banana. Desde entao varios autores,
em sucessivos trabalhos de investigayao, tern descrito
multiplos frutos e outros vegetais, que comprovadamente
apresentam reactividade cruzada com latex e que se
encontram referidos na Tabela 2. Destes, pela sua
importanciananossa populayao, salientamos: kiwi, ananas,
manga, maracuja, papaia, figo, melao, pessego, alperce,
ameixa, uva, tomate, batata, espinafre e cereais (trigo-
-mourisco). Foi ainda descrita reactividade cruzada com
polens de ambrosia, gramineas e betula, e com fungos
(Aspergillus fumigatus e Cladosporium) - (Tabela 1).

A reactividade cruzada e urn conceito imunologico
que pressupoe a existencia de do is alergenos que sao
reconhecidos pel0 mesmo anticorpo. A ocorrencia de
reactividade cruzada e explicada pela existencia de
homologia estrutural entre estes, com presenya de epitopos
comuns, e e confirmada pela realizayao de estudos de
inibiyao.

As denominadas proteinas-de-defesa ou PR
(pathogenesis-related proteins) sao proteinas do sistema
de defesa das plantas, responsaveis pela protecyao contra
varias agressoes, nomeadamente infecyoes (virus, bacterias
e fungos) e agentes ambientais fisicos e quimicos.
Encontram-se presentes em varias plantas nao relacionadas
botanicamente, sendo actualmente consideradas
panalergenos responsaveis pelas manifestayoes clinicas
de reactividade cruzada. A heveina, alergeno major do

Nomenclatura Nome Peso molecular Significado Reactividade cruzada

Hevb 1 REF 14.6 kDa alergeno major
(factor de alongamento da
borracha)

Hev b 2 B-1,3-glueanase 35.1 kDa alergeno major (PS) com glucanase da banana e
tamate

Hev b 3 REF-like 23-27 kDa alergeno major (EB)

Hev b 4 Componente da micro helix 50·57 kDa alergeno major

Hev b 5 Proteina acida do latex 16 kDa alergeno major (PS) com proteina acida do kiwi

Hev b 6.01 Proheveina 20 kDa alergeno major (PS) com quitinase da classe I
do abacate, castanha e banana

Hev b 6.02 Heveina 4.7 kDa alergeno major (PS) com quitinase da classe I
(dominio N-terminal da do abacate, castanha e banana
proheveina)

Hev b 6.03 Dominio C-terminal 14 kDa alergeno major (PS)
da proheveina

Hev b 7 Patatina-like 42.9 kDa alergeno minor com patatina da batata e tom ate

Hev b 8 Profilina do latex 13.9-15.7 kDa alergeno minor com profilina da banana e p61ens
de ambrosia, gramfneas e betula

Hev b 9 Enolase do latex 47.7 kDa alergeno minor com enolase do tomate
e fungos (Cladosporium)

Hev b 10 Super6xido dismutase 22.9 kDa alergeno minor com fungos (Aspergillus
fumigatus)

Hevb 11 Quitinase da c1asse I 33 kDa alergeno minor com quitinase da c1asse I
do abacate, castanha e banana



latex em profissionais de saude, tern sido largamente
responsabilizada pela sindrome latex-frutos. Por estudos
de inibic;ao foi comprovada a existencia de reactividade
cruzada com quitinases da classe I, identificadas como
alergenos major de frutos como abacate, castanha ebanana.
Outras PR presentes no latex, tais como a ~-I ,3-glucanase
(Hev b 2), a patatina (Hev b 7), a enolase (Hev b 9) e a
quitinase da classe I do latex (Hev b 11), tern tambem sido
implicadas na reactividade cruzada com alimentos de
origem vegetal observada nos doentes alergicos ao latex
(Tabela I). Estas proteinas sao inactivadas pelo calor,
justificando a ausencia de sintomatologia apos ingestao
dos alimentos cozidos.16

Outro grupo importante de proteinas que tern sido
implicado na reactividade cruzada sao as profilinas,
proteinas do citoesqueleto que regulam a polimerizac;ao
da actina, encontrando-se em diversos tecidos vegetais.
A profilina do latex apresenta homologia com profilinas
de outras plantas, nomedamente da banana e dos polens de
ambrosia, gramineas e betula. As profilinas sao
responsaveis por uma forte sensibilizac;ao, mas com fraca
correlac;ao clinica, nao existindo na maio ria das vezes
sintomatologia clinica associada.

o reconhecimento da existencia de reactividade
imunologica cruzada entre latex e alimentos reveste-se de
enome importancia clinica, dada a possibilidade de
reacc;6es alergicas graves. Em todos os doentes
sensibilizados ao latex devem ser investigadas reacc;6es
adversas a frutos e outros alimentos com reactividade
cruzada (Tabela 2). Igualmente, em todos os individuos
com existencia previa de manifestac;6es com qualquer urn
destes alimentos deve ser investigada a alergia ao latex.
A realizac;ao de testes cutaneos por prick para estes
alimentos deve constar da abordagem diagnostica dos
doentes com sensibilizac;ao ao latex. No caso do extracto
comercial ser negativo e persistir a suspeita clinic a, ou no

Tabela 2 - Alimentos com reactividade cruzada com
latex (comprovada por estudos de inibi~ao)

Abaeate
Banana

Castanha
Ananas
Manga

Kiwi
Maracuja
Papaia

FRUTOS
Figo

Melao
Pessego
Alperee
Ameixa

Uva
Liehia
Anona
Jujuba
Acerola

Tomate
Batata

OUTROS VEGETAIS
Mandioca
Espinafre

Trigo-mourisco
Pimentao doce

caso de este nao estar disponivel, os testes cutaneos
deverao ser realizados com 0 alimento em natureza.
A evicc;ao total dos alimentos a que 0 individuo esteja
sensibilizado, mesmo no caso de nao haver ainda
documentada clinica com a ingestao, devera ser a atitude
a tomar. Idealmente, em individuos em elevado risco para
alergia alimentar, tais como profissionais de saude com
alergia ao latex, pelo risco de anafilaxia como primeira
manifestac;ao clinica, devera ser indicada a evicc;ao dos
frutos com reactividade cruz ada descrita com latex.
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