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ARTIGO ORIGINAL
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77,5% na população estudada, resultado muito
superior ao obtido com os tratamentos sintomáticos
habituais e deve-se salientar ainda que a vacinoterapia
confere ao paciente imunidade a médio e longo prazos.

ABSTRACT
The relevance of the allergic rhinitis is

unquestionable, if be considered it's high and
increasing prevalence all around the world with
negative consequences in the quality of life. The aim of
this retrospective report is to evaluate the effectiveness
of the injectable desensitizer immunotherapy in the
symptom nasal obstruction in patients with such
illness. The authors got the records of 281 patients,
with diagnosis of allergic rhinitis, positive prick tests
for inhalants, submitted to subcutaneous specific
vaccinotherapy using solution with progressive
concentration, with desensitization purpose,
associated to environmental hygiene. It was considered
the symptom nasal blockage, before and at finish of the
treatment, quantified by a numeric score from zero for
absence of obstruction until three for severe nasal
blockage. The alergens were identified by puncture
cutaneous tests, routinelly realized with standardized
extracts containing dust, ácari, fungi of air, animal
piles, pollens, wool, gramineas and plumes. It were
analyzed the results taking in account the sex
distribution, age, score of initial and final symptom.
The medium score, in all the studied population was
2.40 before the beginning of the treatment and 0.54 at 
the final, signifying an improvement from nasal
obstruction of 77.5%, finding very much superior to
ordinary treatments using symptomatic drugs and it
can be emphasized that vaccinotherapy provides a long
time immunity to the patient.

INTRODUÇÃO
O estudo internacional chamado International

Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC),
apontou a existência de uma prevalência crescente da 
rinite alérgica em todo o mundo, além desta doença se
caracterizar como um fator de risco para a asma, de
acordo com a classificação Allergic Rhinitis and its
Impact on Asthma (ARIA), que enumera seu impacto na
qualidade de vida do indivíduo e elevado custo social,
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RESUMO
A rinite alérgica apresenta incidência elevada e

crescente no mundo, com reflexos negativos na
qualidade de vida do paciente. O objetivo deste
trabalho retrospectivo é avaliar a eficácia da
imunoterapia dessensibilizante injetável específica
para inalantes na obstrução nasal de pacientes
portadores dessa afecção. Foram levantados os
prontuários de 281 pacientes com diagnóstico de rinite
alérgica e testes cutâneos positivos para inalantes,
submetidos à vacinoterapia em concentrações
crescentes, com finalidade dessensibilizante,
associada à higiene ambiental. Foi quantificado o
sintoma obstrução nasal para cada paciente, antes e ao
final do tratamento, mediante um escore numérico,
desde zero - ausência do sintoma, até três – grau
severo. Os alergenos foram identificados por testes
cutâneos por puntura, utilizando extratos
padronizados de poeira doméstica, ácaros, fungos do
ar, pelos de animais, pólens, lã, gramíneas e penas. Na
análise dos resultados foram avaliados o gênero, faixa
etária, escores do sintoma obstrução nasal no início e
final do tratamento. O escore médio dos sintomas, em 
toda a população estudada foi de 2,40 antes do início
do tratamento e de 0,54 ao seu término, representando
uma melhora sintomatológica da obstrução nasal de
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sugerindo a necessidade de se atentar e buscar
melhores opções para a abordagem terapêutica dessa 

1doença .
O tratamento dessensibilizante com o uso da

imunoterapia específica realizada com os alérgenos
purificados está em uso frequente desde 1911 para o
tratamento de doenças alérgicas respiratórias. É mais
eficaz nas crianças e em adultos jovens do que mais
tardiamente. Sua eficácia foi demonstrada pela
utilização de placebo duplo-cego em estudos
controlados na rinoconjuntivite alérgica e na asma

2alérgica . A imunoterapia tem o potencial de aliviar
permanentemente as respostas imunológicas anormais
da rinite alérgica e reduzir ou mesmo abolir os
sintomas nasais a longo prazo, mesmo após o término
do tratamento. Soma-se a esta propriedade o fato de
que a imunoterapia pode impedir o início de novas
sensibilizações em pacientes alérgicos e a progressão

3da rinite para a asma .
Outros trabalhos publicados indicam que a

imunoterapia específica tem o potencial de reduzir
significativamente os sintomas e o uso de medicação,
além de impedir a progressão da asma para um quadro

4clínico mais severo da doença . As técnicas biológicas
moleculares modernas sugerem que a imunoterapia
pode afetar respostas do Th ou perfis alergeno-
induzidos da citocina, embora isto não seja um
consenso entre os pesquisadores. Entretanto, é
provável que a interleucina-5 (IL-5) seja a citocina
mais importante envolvida na eficácia clínica da
imunoterapia e a supressão da síntese da IL-5
alergeno-induzida esteja envolvida no mecanismo da

3,5imunoterapia .
A dessensibilização através de vacinas, realizada

como tratamento de alergias tem como objetivo, ou a
inativação das células Th2 alérgeno-específicas, que
deixam de estimular a produção de IgE nos linfócitos
B, ou a indução das célulasTh1 alérgeno-específicas.
Assim, espera-se manter em repouso ou corrigir uma
resposta imune já conduzida de forma exagerada e
inoportuna. A melhoria da qualidade na fabricação de
extratos alergênicos, cada vez mais purificados ao
longo das últimas décadas, a melhor compreensão dos
mecanismos de ação da imunoterapia, a segurança
para a saúde do paciente (riscos abaixo daqueles das
doenças) e a estandardização dos extratos e vias de
administração têm legitimado o uso de vacinas
dessensibilizantes na orientação terapêutica de

2doenças respiratórias alérgicas . Assim, o objetivo
deste trabalho foi a realização de um estudo estatístico
retrospectivo dos resultados obtidos na obstrução
nasal de pacientes portadores de rinite alérgica
diagnosticados por meio de testes cutâneos por
puntura, com a administração do tratamento
imunoterápico dessensibilizante injetável subcutâneo
para inalantes específicos.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram analisados os prontuários de 281 pacientes de

ambos os sexos, com idade variando de 2 anos e 10
meses a 69 anos, com diagnóstico clínico de rinite
alérgica e testes cutâneos positivos para inalantes,
submetidos à vacinoterapia específica, com finalidade
dessensibilizante, no período de 1994 a 2004, em
consultório privado na cidade de Jundiaí, Estado de
São Paulo, Brasil (todo o estudo foi realizado dentro
dos princípios de ética em experimentação humana).

O sintoma obstrução nasal (O) foi qualificado em
cruzes e quantificado em pontos, com vistas à redução
da subjetividade das respostas, considerando-se zero
(0) para ausência do sintoma; um (1) para
sintomatologia leve ou uma cruz; dois (2) para
sintomatologia moderada ou duas cruzes; três (3)
pontos para sintomatologia severa ou três cruzes,
como pode ser observado no Quadro 1.

O levantamento dos dados foi realizado e pontuado
antes e ao final do tratamento dessensibilizante para
inalantes, considerando-se para efeito desta pesquisa,
o final do 4° frasco como término do tratamento, sendo
a seguir tiradas as duas médias de pontuação de toda a
população estudada. Os alérgenos foram
identificados, em todos os pacientes incluídos no
estudo, através da realização de testes alérgicos
cutâneos por puntura, sem que o paciente estivesse
fazendo uso de medicamentos anti-histamínicos ou
descongestionantes há no mínimo sete dias. Foram
testados rotineiramente os alérgenos através de
extratos padronizados de poeira doméstica,
Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides
pteronyssinus, Blomia tropicalis, Alleuroglyphos
ovatus , Suidas ia pont i f ic iae , Tyrophagus
putrescentiae, fungos do ar, pelos de animais
domésticos, polens de flores, lã, gramíneas e penas. A
quantificação dos resultados foi efetuada
comparativamente à resposta à histamina como
parâmetro de positividade e à solução fisiológica a
0,9% como padrão de negatividade. Ausência de
resposta foi considerada como negativa (-). Foi
considerada como resposta positiva a presença de
pápula e eritema. Respostas de mesma intensidade que
à histamina foram consideradas como (+++), isto é,
pápula e eritema similares ao local da puntura da
histamina. Respostas menos intensas que à histamina
foram classificadas como uma ou duas cruzes (+ ou
++) e as mais intensas, como quatro ou cinco cruzes
(++++ ou +++++). A leitura foi sempre realizada

6após 15 a 20 minutos, a exemplo de GREVERS et al. .
Os critérios de inclusão dos pacientes neste
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Quadro1: Quantificação do sintoma obstrução nasal.
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trabalho foram: sintomatologia clínica compatível
com rinite alérgica, estabelecimento do diagnóstico de
rinite alérgica a inalantes através de testes cutâneos
p o r p u n t u r a , re a l i z a ç ã o d o t r a t a m e n t o
dessensibilizante para os inalantes específicos
identificados nos testes cutâneos, tendo sempre a
mesma procedência das vacinas e a mesma técnica de
aplicação exclusivamente subcutânea, tendo sido
ministrados sempre quatro frascos de vacinas em
concentrações crescentes.

O primeiro frasco continha uma concentração
fraca de alérgenos, com 0,008 URC (unidades de
reatividade cutânea), equivalente a 1:100.000
PNU/ml, que foi administrada a cada 7 dias num total
de 8 doses. O segundo frasco continha uma
concentração média de alérgenos, com 0,08 URC,
equivalente a 1:10.000 PNU/ml, aplicada a cada 10
dias num total de 8 doses. O terceiro frasco foi o forte,
com 0,8 URC, equivalente a 1:1.000 PNU/ml, que foi
administrado a cada 14 dias num total de 7 doses e
finalmente o quarto frasco foi o extra-forte, com 8
URC, equivalente a 1:100 PNU/ml a cada 21 dias num
total de 9 doses.

Ao término de cada frasco de vacinas foi realizada
uma consulta de reavaliação incluindo quantificação
d o s s i n t o m a s c l í n i c o s e e x a m e c l í n i c o
otorrinolaringológico. As consultas de reavaliação
foram todas realizadas rotineiramente com o paciente
não acometido por viroses em sua fase aguda e sem uso
de medicações de qualquer tipo há no mínimo uma
semana. Em caso de virose, a reavaliação era realizada
logo após melhora de sua sintomatologia. A todos os
pacientes tratados foi fornecido um impresso contendo
minuciosas orientações sobre higiene ambiental com
vistas à redução da exposição aos alérgenos
detectados e prescrita solução acaricida para uso
ambiental.

Foram excluídos da casuística pacientes com
menos de dois anos de idade, todos os pacientes que
abandonaram o tratamento em qualquer de suas fases
p o r q u a i s q u e r m o t i v o s , p o r t a d o re s d e
hiperssensibilidade aos componentes da vacina e
pacientes que deixaram de realizar uma ou mais
consultas de revisão, rotineiramente efetuadas ao
término de cada frasco de vacinas.

RESULTADOS
Os resultados encontrados são mostrados a seguir 

na Tabela 1 e Gráfico 1: Distribuição por gênero dos
pacientes estudados. Tabela 2 e Gráfico 2:
Distribuição dos pacientes estudados por faixas
etárias. Gráfico 3: Distribuição dos pacientes
portadores de rinite alérgica com queixa de obstrução
nasal em quatro graus de intensidade respectivamente
(0 = ausência do sintoma; 1 = sintoma leve; 2 =
sintoma de intensidade moderada; 3 = sintoma
intenso), pré-tratamento dessensibilizante por
vacinoterapia específica na população estudada
(n=281). Tabela 3: Escore médio geral (de um máximo
de três) do sintoma obstrução nasal antes e após o

Tabela 1: Distribuição por gênero dos pacientes estudados.

Gênero Masculino Feminino Total

n

%

165

58,7

116

41,3

281

100

Distribuição por sexo da população
estudada                     n = 281

masculino feminino
Gráfico 1: Distribuição por gênero dos pacientes estudados.

Faixas etárias
n = 281

Gráfico 2: Distribuição dos pacientes estudados por faixas etárias.

Tabela 2: Distribuição dos pacientes estudados por faixas etárias. a=anos.
m=meses.
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Faixa etária

2 a 10m - 6a

6 a 1m - 12a

12 a 1m - 18a

18 a 1m - 24a

24 a 1m - 30a

30 a 1m - 42a

42 a 1m - 54a

acima de 54a

Total

n

29

91

64

40

15

31

7

4

281

%

10,32

32,38

22,78

14,23

5,34

11,03

2,49

1,43

100,00
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último frasco de tratamento dessensibilizante por
vacinoterapia específica para inalantes na população 
estudada (n=281). 0 = ausência do sintoma; 1 =
sintoma leve; 2 = sintoma de intensidade moderada; 3
= sintoma intenso.

DISCUSSÃO
É indiscutível a relevância da rinite alérgica

no exercício profissional do médico
otorrinolaringologista, se considerarmos sua
incidência elevada e crescente, a ponto de sua
incidência média beirar na atualidade um
quarto da população do planeta e o risco
aumentado de desenvolver asma brônquica se
não for tratada adequadamente, de acordo com
estudos e consensos recentes. Somam-se a isto
os custos pessoais, sociais e econômicos,
particularmente os reflexos na qualidade de
vida do indivíduo acometido, com limitações
físicas, emocionais, na saúde mental, fadiga
excessiva, no desempenho social, na percepção
geral da saúde e despesas financeiras, entre

7outros .

Estima-se que nos Estados Unidos da
América, 30 milhões de pessoas sofram de rinite
alérgica, ocasionando um impacto social de
dois milhões de dias/ano de absenteísmo
escolar e dez milhões de dias/ano de
absenteísmo no trabalho, estes últimos
representados por 3,4 milhões de dias reais e os
demais 6,6 milhões de dias por queda da
produtividade e do rendimento do trabalhador
em suas tarefas. Como custo financeiro direto e
indireto, isto representa mais de 3,8 bilhões de
dólares ao ano. Os procedimentos diagnósticos
e terapêuticos utilizados nos pacientes incluídos
neste trabalho foi o habitual, semelhante ao da 
prática médica em consultórios brasileiros.
Todo o levantamento dos prontuários foi
autorizado e está dentro dos princípios éticos
sem a necessidade de Termos de Ciência e
Consentimento assinados, tendo em vista que o 
estudo foi retrospectivo, não foi utilizada
identificação dos pacientes, garantindo o sigilo
e a ética médica. As provas cutâneas são
reconhecidas em toda a literatura médica
mundial como eficientes e precisas para o
diagnóstico etiológico das rinites alérgicas por
inalantes, fato que não ocorre nas rinites não
específicas, sejam elas vasomotoras,
eosinofílicas, medicamentosas ou alimentares.
Além da certeza diagnóstica, norteiam com
extrema segurança a composição das vacinas a
serem utilizadas na terapia da doença.

Mas se a imensa maioria dos pacientes tem
testes cutâneos positivos para poeira doméstica
e ácaros, por que não vacinar a todos os
alérgicos respiratórios com esses alérgenos
padronizados? Algumas vezes temos inclusive à
disposição no comércio, vacinas padronizadas
com estes alérgenos. A resposta é simples:
porque os testes cutâneos são, acima de tudo,
diagnósticos da afecção denominada alergia de
vias respiratórias a inalantes e esta deve sempre
ser diagnosticada antes de qualquer tratamento
de longa duração. Pelo menos isto é o que o bom
senso nos recomenda. Quanto à realização dos
testes cutâneos, a via deve ser a puntura simples
e não intradérmica, devido às respostas serem
similares e a segunda ser muito dolorosa, fato
que dificulta a realização dos mesmos em
crianças. Quinze a vinte minutos após a puntura
de todos os alérgenos a serem testados são
suficientes para a leitura do resultado dos testes
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Intensidade do sintoma obstrução nasal
pré-tratamento dessensibilizante

n=281

23 29
40

189

Tabela 3: Escore médio geral (de um máximo de três) do sintoma
obstrução nasal antes e após o último frasco de tratamento
dessensibilizante por vacinoterapia específica para inalantes na
população estudada (n=281).0 = ausência do sintoma; 1 = sintoma leve; 2
= sintoma de intensidade moderada; 3 = sintoma intenso.

Sintoma obstrução nasal
Escore médio

Antes do tratamento
2,40

Ao término do tratamento
0,54

Gráfico 3: Distribuição dos 281 pacientes portadores de rinite alérgica com
queixa de obstrução nasal pré-tratamento dessensibilizante por
vacinoterapia específica, em quatro graus de intensidade respectivamente
(0 = ausência do sintoma; 1 = sintoma leve; 2 = sintoma de intensidade
moderada; 3 = sintoma intenso).
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e este tempo não deve ser ultrapassado, tendo
em vista que as reações cutâneas tendem a se
esvaecer, o que a dificulta sobremaneira. É
possível, em casos de dúvida, realizar-se testes
de provocação nasal para a constatação do
desencadeamento de uma crise de prurido,
espirros, coriza hialina e/ou eventualmente
obstrução nasal em poucos minutos, contudo
este não é um teste quantitativo, mas apenas
qualitativo e não foi utilizado na população
estudada. Indivíduos anérgicos ou sob efeito de
alguns medicamentos podem apresentar todas
as respostas negativas, inclusive à histamina e
evidentemente esses testes deverão ser
desconsiderados e repetidos no futuro. Tais
medicamentos são principalmente os
descongestionantes sistêmicos, os antigripais e
os anti-histamínicos. Corticosteróides
sistêmicos e tópicos não alteram o resultado dos
testes cutâneos. Alguns pacientes apresentam
dermografismo e a resposta à solução
fisiológica pode ser uma pápula e até mesmo um
eritema, embora muito menores que a da
histamina; para o examinador, este passa a ser o
parâmetro de negatividade de resposta e assim
deve ser comparado a todos os alérgenos
testados. O tratamento dessensibilizante deve
s e r re s e r v a d o p a r a p a c i e n t e s c o m
sintomatologia rebelde aos tratamentos
convencionais, principalmente nas rinites
persistentes de grau moderado ou severo,
devendo sempre ser aliado à indispensável
higiene ambiental, com vistas à redução da
exposição aos alérgenos detectados, além da
prescrição de solução acaricida para uso
ambiental. A vacinoterapia tem a grande
vantagem de não apresentar quaisquer
incompatibilidades com anti-histamínicos
sistêmicos e tópicos, cromoglicato dissódico,
corticosteróides tópicos e sistêmicos, nem
restrições a eventuais complementações
cirúrgicas futuras, como por exemplo,
deformidades anatômicas do septo nasal e/ou
hipertrofias das conchas nasais.

Nenhum dos pacientes estudados foi
submetido a procedimento cirúrgico de
qualquer tipo durante a dessensibilização. As
unidades de medida usadas nas diferentes
concentrações da vacina foram: PNU (Unidade
de Nitrogênio Protéico), considerada como não
ideal e a URC (Unidade de Reatividade

Cutânea), considerada como ideal (URC de
50% em 1:800 corresponde a 1 URC nesta
diluição e 800 URC quando não diluída). O
frasco fraco da vacina corresponde à
concentração de 0,008 URC, o frasco médio à
0,08 URC, o frasco forte à 0,8 URC e o frasco
extra-forte à 8 URC. Aplicações intradérmicas
ou intramusculares são inadequadas e reduzem
substancialmente e decisivamente os efeitos e o
resultado do tratamento dessensibilizante. Foi
utilizada nesta população exclusivamente a via 
subcutânea. Some-se à eficácia, a grande
segurança do tratamento realizado, uma vez que
apenas um paciente entre todos os que foram
excluídos da casuística, o foi em virtude de
hiperssensibilidade aos componentes da
vacina , que desencadeava cr ise de
broncoespasmo após cada dose aplicada e este 
fato repetiu-se mesmo com a aplicação de doses
mais diluídas. Quanto à distribuição dos
pacientes por gênero, foi observada uma
predominância do sexo masculino (58,7%)
sobre o feminino. A média de idade dos
pacientes foi de 17 anos e 3 meses, com uma
frequência superior a 55% compreendidos na
faixa etária de 6 a 18 anos de idade. É citada na
literatura pesquisada a maior eficácia da
imunoterapia nas crianças e em adultos jovens
do que mais tardiamente na rinoconjuntivite

2alérgica e na asma alérgica .
O escore médio do sintoma obstrução nasal,

de acordo com os critérios metodológicos
estabelecidos neste trabalho, em toda a
população estudada (n=281) e portadora de
rinite alérgica foi de 2,40 antes do início do
tratamento e de 0,54 ao seu término, isto é, após
a última dose do quarto frasco de vacinas. Tal
re s u l t a d o re p re s e n t a u m a m e l h o r a
sintomatológica global de 77,5%, não
comparável aos tratamentos clínicos
medicamentosos usados na atualidade na
prática médica, salientando-se ainda a
imunidade que é conferida ao paciente a longo
prazo.

CONCLUSÃO
A imunoterapia dessensibilizante injetável

para inalantes específicos, embasada nos testes
cutâneos por puntura para o diagnóstico,
mostrou grande eficácia na melhora da
obstrução nasal em pacientes portadores de
rinite alérgica.
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