
regressao do quadro. Tambem algumas caracteristicas
das lesoes cutaneas podem ser importantes neste contexto:
por exemplo num exantema maculo-papular (a mais
frequente expressao cutanea encontrada) 0 inicio agudo,

Alergio 0 farmocos no crionc;o

a distribui<;ao simetrica, 0 envolvimento predominante do
tronco, a colora<;ao viva e 0 prurido sao caracteristicas que
podem sugerir uma etiologia medicamentosa.

As reac<;oes alergicas aos farmacos constituem 6 a
10% das reac<;oes adversas. Euma patologia pouco comum
na crian<;a apesar de na pratica clinica referirem-nos com
frequencia que a crian<;a e "alergica" it penicilina.

Na nossa consulta, os farmacos mais frequentemente
implicados no aparecimento de reac<;oes adversas sao:
antibi6ticos ~-lactamicos (82%), anti-inflamat6rios nao
ester6ides (AINE) (12%) e as sulfonamidas (5%), nao
diferindo muito dos resultados de Martin-Munoz F et al.
No entanto, quando se realizam pro vas de provoca<;ao
com 0 medicamento incriminado apenas se confirmam
10% das reac<;oes suspeitas.

A abordagem da crian<;a com suspeita de reac<;ao
adversa a farmacos deve incluir:

- hist6ria clinica
- testes "in vitro"
- testes cutaneos
- pro vas de provoca<;ao com farmacos

Na hist6ria clinica devemos avaliar a existencia de
uma rela<;ao de causalidade, existindo varios algoritmos
que nos podem ajudar, como 0 Algoritmo de Jones (Jones
JK. Fam Comm Health 1982; 5: 58-67). Os aspectos a
valorizar prendem-se com:

- a exposi<;ao previa aos farmacos
- rela<;ao temporal entre exposi<;ao / inicio dos

sintomas
- consistencia das manifesta<;oes com as de alergia

aos farmacos, conhecidas
- doen<;as coexistentes

Existem numerosos testes "in vitro" que tern sido
utilizados na abordagem da alergia medicamentosa, com
fins de investiga<;ao. Temos os testes de liberta<;ao de
mediadores (ex: triptase, metil-histamina urinaria, ECP,
histamina no plasma); testes de reactividade celular - dos

linf6citos (transforma<;ao linfocitaria ou produ<;ao de
linfoquinas), dos leuc6citos (liberta<;ao de leucotrienos e
marcadores de activa<;ao celular) e ainda os testes de
hemaglutina<;ao ou hem6lise na presen<;a do farmaco e de
soro do paciente. Apenas 0 ultimo tern interesse clinico
para a avalia<;ao das citopenias mediadas imunologi-
camente.

Na suspeita de reac<;oes IgE mediadas pode pro ceder-
-se ao doseamento da IgE especifica. Os resultados destes
testes sao em geral menos sensiveis quando comparados
com os dos testes cutaneos intra-dermicos e estao
disponiveis para urn numero limit ado de farmacos
(ex: penicilina G e V, amoxicilina e sulfonamidas). No
entanto, os testes de estimula<;ao antigenio especifico dos
bas6filos e a utiliza<;aoda citometria de fluxo para detec<;ao
de marcadores de activa<;ao celular (ex: CD63) - Flow-
-CAST parecem ser metodos promissores no diagn6stico
in vitro da alergia medicamentosa, tendo Sanz ML et al
encontrado uma sensibilidade de 50% e especificidade de
93,3% em pacientes alergicos a antibi6ticos ~-lactamicos.

Os testes cutaneos intra-dermic os para detec<;ao de
IgE especifica tern sido os unicos que tern revelado urn
valorpreditivo elevado, sobretudo naavalia<;ao da suspeita
de alergia aos antibi6ticos b-lactamicos. Em rela<;ao a urn
estudo efectuado na nossa consulta, envolvendo 121
crian<;as com suspeita de alergia aos antibi6ticos
~-lactamicos, os testes cutaneos intra-dermicos foram
positivos em 10,7%. No entanto, na maio ria das situa<;oes
tern urn papel limitado devidoao desconhecimento dos
determinantes antigenicos envolvidos.

Em geral, 0 recurso aos testes epicutaneos - "patch
tests" nao tern conduzido a resultados superiores aos dos
testes intra-dermicos (leitura tardia) pelo que devem ser
utilizados predominantemente no estudo das reac<;oes it
aplica<;ao t6pica de farmacos e conservantes.

o diagn6stico de alergia baseia-se no resultado das
pro vas de provoca<;ao, atraves da administra<;ao controlada
de doses progressivas de farmaco.

Nas situa<;oes em que ocorram reac<;oes adversas
graves e/ou nao esperadas deve-se proceder it notifica<;ao
da mesma para 0 Infarmed ou Unidades Regionais de
Farmacovigilancia da area.



Escolha de alternativas terapeuticas
A escolha de alternativas terapeuticas implica a

realiza<;ao de pro vas de provoca<;ao in vivo com farmacos
que tenham uma baixa probabilidade de causar reac<;ao
em individuos alergicos. Devem seleccionar-se farmacos
que nao apresentem reactividade cruz ada, tendo por base
os conhecimentos disponiveis e urn certo grau de empi-
rismo.

o recurso a modelos in vitro que traduzissem a
reactividade in vivo do individuo, facilitaria a escolha da
alternativa assim como reduziria 0 risco de reac<;ao.
Indu~ao de tolerancia

Perante casos particulares em que a utiliza<;ao dum
farmaco e essencial e as alternativas nao existem ou
conduzem a resultados pouco eficazes, e possivel recorrer
a indu<;ao de tolerancia atraves da utiliza<;ao de protocolos
que envolvem a administra<;ao de doses progressivas do
medicamento, implicando 0 internamento do paciente
numa Unidade de Cuidados Intensivos (ex: individuos
infectados pelo HIVe com reac<;ao as sulfonamidas).

Em conclusao, gostaria de salientar que a investiga<;ao
diagn6stica das crian<;as com "alergia medicamentosa" e
fundamental para prevenir evic<;oes desnecessarias com
custos importantes, assim como evitar a ocorrencia de
reac<;oes potencialmente fatais.

o desenvolvimento de meios de diagn6stico seguros e
fiaveis e mandat6rio pois os existentes saG escassos,
implicam consumo importante de tempo e meios, com
resultados nem sempre fiaveis, sendo que alguns destes
testes envolvem mesmo riscos nao negligenciaveis.

Enquanto aguardamos aprogressao dos conhecimentos
neste dominio, a escolha de alternativas terapeuticas nos

Alergia a farmacos e cirurgia

individuos alergicos tern que se basear na realiza<;ao de
provas de provoca<;ao e na sorte.
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A incidencia de reac~oes alergicas a farmacos em
servi~os de cirurgia e menor do que em servi~os de
medicina. As reac~oes que ocorrem no periodo peri-
-operatorio constituem urn dos aspectos importantes e
particulares das reac~oes alergicas em cirurgia. Neste
periodo 0 doente contacta com uma serie de agentes
que sao capazes de induzir reac~oes alergicas.

Assim, na investiga~ao imunoalergologica e
importante uma abordagem muitas vezes multidis-
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ciplinar entre 0 imuno-alergologista e os outros especia-
listas nomeadamente anestesiologista e cirurgiao.

As reac~oes anafihicticas aos anestesicos e aos
agentes us ados durante 0 periodo operatorio tern tido
urn aumento da sua prevalencia na maioria dos paises
desenvolvidos. Estima-se que a incidencia de anafilaxia
varia entre 1: 10 000 a 1:20 000 na Australia e 1: 13 000
na Fran~a.

Na maioria das revisoes, a causa mais frequente de
anafilaxia durante a anestesia e atribuida aos agentes
de indu~ao, nomedamente aos relaxantes musculares,
estando particularmente incriminado 0 suxametonio
(succinil-colina). Vma revisao recente de 467 doentes
referenciados a centros alergo-anestesia em Fran~a,


