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Rinite alérgica e indicações para imunoterapia alérgeno-específica
A rinite alérgica (RA), também conhecida como febre do feno, é definida 

como uma inflamação da mucosa nasal devido à exposição a substâncias aéreas, 
dispersas pelo ar, tais como o pólem, os ácaros da poeira doméstica ou pelos 
dos animais. 

Wickman et al. relataram em 2003 que uma criança em cada quatro, na 
Europa, sofre de algum tipo de alergia e, portanto, pediu mais esforço para a pes-
quisa em alergia. 1 Em uma grande escala, num estudo transversal, a prevalência 
de RA foi estimada como sendo tão elevada quanto 23% na Europa Ocidental. 
Curiosamente, durante o estudo, muitos dos pacientes alérgicos foram diagnos-
ticados com RA pela primeira vez.2 Em outras palavras, não são, possivelmente, 
muitos pacientes que levam o peso da RA, mas aqueles que não recebem qualquer 
tratamento. Em outro estudo transversal, em que o Estudo Internacional de Asma 
e Alergias na Infância (ISAAC) foi repetido, a preocupação com o aumento dos 
sintomas de alergia é alarmante. 3 A RA segue sendo um dos principais aspectos 
da alergologia, acometendo mais de 30% da população do mundo, com taxas de 
sensibilização tão elevadas quanto 40% a 50% entre as crianças em idade escolar, 
sendo urgente e necessária uma ação para o tratamento da mesma. 4 

Assim sendo, quais são as opções para o tratamento da RA? A farmacotera-
pia para combater os sintomas com corticoides intranasais, anti-histamínicos orais, 
e anti-histamínicos intranasais, e muitos outros, é usada para reduzir os sintomas 
alérgicos, especialmente nos casos pediátricos, onde se requer as melhores opções 
terapêuticas possíveis com menos efeitos colaterais. Mais importante, o uso de 
corticoides inalatórios ou intranasais necessita ser considerado com cuidado, 
uma vez que estas substâncias podem levar a muitos efeitos secundários locais 
e sistêmicos e sua utilização, em longo prazo, deve ser evitada. 5 Em um estudo 
clínico, randomizado, controlado, que foi publicado pelo New England Journal 
of Medicine, Guilbert et al. relataram que o uso de corticoides inalatórios durante 
dois anos, não alterou o desenvolvimento dos sintomas da asma em um terceiro 
ano posterior,6 sem tratamento. Entretanto, para a dessensibilização ou hipossen-
sibilização da doença alérgica, a imunoterapia específica (specific immunotherapy 
-SIT) pode ser a única opção para modificar o curso da doença. De acordo com o 
documento ARIA, a SIT está indicada em pacientes com RA moderada a grave, 
intermitente ou em qualquer tipo de RA persistente (Figura 1). 7,8,9
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Figura 1. Algoritmo para o tratamento da rinite alérgica.10
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A importância da imunoterapia 
Uma vez que a SIT é recomendada para pacientes que sofrem de RA mode-

rada a grave intermitente ou qualquer tipo de RA persistente, muitos pacientes 
alérgicos têm feito esta opção de tratamento. Em um estudo de coorte, em larga 
escala, feito por por Derebery et al., 51,7% dos pacientes classificaram sua rinite 
como moderada e 14,5% como grave. 11 Assim, mais de 65% dos pacientes devem 
ser considerados para a SIT.

Diferentes formas de imunoterapia estão disponíveis, tais como a imunotera-
pia subcutânea ou sublingual (subcutaneous immunotherapy - SCIT ou sublingual 
immunotherapy - SLIT), com extratos naturais de alérgenos não modificados, ou 
com um método mais atual, através de imunoterapia com alergoide, na qual o 
alérgeno é quimicamente modificado, para ganhar mais benefícios do tratamento, 
em termos de eficácia e segurança. Além da vantagem geral da SIT em modifi-
car o curso da doença alérgica, a melhora dos sintomas sob o regime da SIT é 
comprovada ser, pelo menos igual ou superior, ao da farmacoterapia. Em uma 
revisão de diferentes meta-análises de ensaios clínicos randomizados, Paolo Maria 
Matricardi et al. concluíram que a SCIT foi tão eficaz quanto a farmacoterapia no 
controle sintomas alérgicos. 12 Em uma revisão feita por Jay M. Portnoy foram 
encontrados resultados semelhantes, quando se compara a imunoterapia com cor-
ticoides nasais. 13 Philipp Devillier realizou uma meta-análise onde concluiu que 
comprimidos de pólen de gramíneas SLIT tinham a mesma, ou até maior impacto, 
na redução dos sintomas que a farmacoterapia. 14

Portanto, a imunoterapia é essencial, pois pode modificar a evolução da 
doença alérgica, podendo substituir o uso intensivo de fármacos anti-alérgicos. 
Neste artigo, pretendemos demonstrar os benefícios e os diferentes níveis de 
eficácia da imunoterapia, também chamando a atenção para os aspectos de segu-
rança. A imunoterapia é eficaz em quatro níveis:

1. Efeito precoce 
 O efeito precoce já é o efeito alcançado durante ou logo após o início da SIT.
2. Efeito persistente
 Efeito persistente é o efeito que permanece e persiste durante o período da SIT.
3. Efeito em longo prazo
 O efeito em longo prazo é o efeito que permanece, mesmo após o término da SIT.
4. Efeito preventivo
 SIT também dá o benefício de prevenir novas sensibilizações e exacerbações da 

doença (ex., prevenir o aparecimento da asma).

O efeito precoce da imunoterapia
Em 2009, Friedrich Horak, um otorrinolaringologista austríaco, em um estu-

do randomizado, controlado por placebo verificou um início precoce da redução 
dos sintomas em pacientes com imunoterapia. Seus resultados revelaram uma 
tendência da melhora dos sintomas, embora não significativa, da superioridade da 
imunoterapia em comparação com o placebo, já ao final da primeira semana de 
tratamento (Figura 2). Esta observação foi acompanhada por um efeito significa-
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tivo ao tratamento em com-
paração com o placebo, já 
alcançado no primeiro mês, 
permitindo Horak compro-
var uma melhora definitiva 
precoce dos sintomas alér-
gicos com o uso da SIT. 15

Devido a eficácia de 
início precoce, pode-se 
mesmo considerar o início 
da imunoterapia, duran-
te a temporada polínica e 
também logo que os pri-
meiros sintomas apare-
cem. Em um estudo mais 
recente publicado pelo 
The Laryngoscope,De-Hui 
Wang et al. relataram uma 
redução rápida significati-
va dos sintomas, no grupo 

SLIT, em comparação com o placebo, já a partir do terceiro mês de tratamento. 16

Avaliando efeito persistente da imunoterapia, Marogna et al, relataram a 
eficácia do tratamento e melhora dos sintomas que continuaram por 3-5 anos, 
após o início do tratamento, e foram significativamente maiores que aqueles 
com a farmacoterapia. 17 Da mesma forma, Alan Didier relatou em um estudo 
em fase III, randomizado, multicêntrico, duplo cego, controlado por placebo, 
uma diminuição significativa na média dos escores ajustados para os sintomas 
(average adjusted symptom score - AAdSS) durante 3 estações polínicas, quan-
do comparado com placebo. 

O AAdSS diminuiu progressivamente durante as três estações polínicas sub-
sequentes, com o AAdSS diminuindo significativamente em 20% em 2007, 34% 
em 2008 e 37% em 2009, em comparação com o grupo placebo. 18 No que diz 
respeito à eficácia da SIT, Didier et al. demonstraram, em um estudo randomizado 
(2004-2005) que que os comprimidos da SLIT foram eficazes, com uma melhora 
de 37% no escore de sintomas como o da rinoconjuntivite (RC) em comparação 
com placebo. 19 Ao observar a eficácia da SCIT e farmacoterapia vs. placebo, 
outros estudos realizados por Anthony Frew e Andrew Wilson mostraram efeito 
menor de 30% para a SCIT, 17% para corticoides tópicos, 7% para anti-histamí-
nicos, e 5% para os anti-leucotrienos. 20,21

O efeito da imunoterapia em longo prazo
O que acontece, porém, depois que se termina o tratamento com a SIT? 

Em longo prazo, o efeito carry-over da SIT é um dos principais aspectos, que o 
diferencia da farmacoterapia, uma vez que o objetivo da SIT é atingir a remissão 
dos sintomas alérgicos, após a conclusão do tratamento. Para responder a esta 
pergunta, é preciso acompanhar de perto a imunoterapia. Há mais de uma década, 
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Figura 2. Início precoce da redução dos sintomas nos 
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tamento já existe uma tendência para melhora dos sintomas 
(tendência de superioridade vs. placebo). 15
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Durham et al. provaram que, em longo prazo, a prorrogação dos efeitos conti-
nuou a existir por 3-4 anos, após a interrupção de um regime com SCIT. O estudo 
mostrou que os escores de sintomas e uso de medicação permaneceram baixos, 
por pelo menos três anos após a conclusão da imunoterapia.22 Mais recentemente, 
Ott et al. mostraram que o escore de sintomas e o escore combinado (sintomas 
e  medicamentos) permaneceram significativamente baixos, por um período de 
acompanhamento de três anos de SLIT. Além disso, a melhora contínua dos 
sintomas pode ser observada entre os indivíduos no grupo de tratamento ativo, 
enquanto que, quase nenhuma mudança foi observada no grupo placebo, durante 
a fase de acompanhamento, quando comparada à linha de base (Figura 3). 23

Figura 3. Mudança do escore dos sintomas nos períodos do tratamento e do seguimento. 23 

Em 2010 Durham et al mostraram, em um estudo duplo cego, randomizado, 
controlado, em fase III com 287 pacientes, usando SLIT e obtiveram, em longo 
prazo, a prorrogação dos efeitos, durante um período de 3 anos após o tratamento. 
Durante o período de acompanhamento, a média de escore de sintomas de RA dia-
riamente diminuiu significativamente em 26% (p = 0,0007) e o escore para avaliar 
a medicação diminuiu em 29% (p = 0,0215 ), em comparação com placebo. 24 
O efeito preventivo da imunoterapia

Juntamente com o efeito de aparecimento precoce, o efeito persistente e 
o efeito e prevenção em longo prazo da SIT são também de grande impacto no 
tratamento das doenças alérgicas. Enquanto que a asma acomete apenas 2% das 
pessoas sem rinite, a coexistência de asma varia de 10% a 40% entre aqueles com 
RA.25 No entanto, vários estudos relatam que a prevalência da asma parece estar 
aumentada.26,27,28 Em dois estudos de acompanhamento por 23 anos realizados  
por Settipane et al, a prevalência cumulativa de asma aumentou à medida que os 
indivíduos se tornaram mais velhos29, e indivíduos com testes cutâneos positivos 
ou RA tinham, cerca de três vezes risco maior para desenvolver asma que os 
indivíduos com controles negativos.30 No entanto, a SIT pode ser a resposta para 
diminuir o número de asmáticos, diminuindo o número de novas sensibilizações 
entre pacientes alérgicos. Em um estudo realizado por Anne des Roches et al, 44 
com crianças <6 anos de idade com monossensibilização para ácaros da poeira 
doméstica foram dadas SIT (n=22) e placebo (n=22). A ocorrência de novas sen-
sibilizações foi significativamente menor em crianças que estavam no grupo do 
tratamento ativo, em comparação com o placebo. 31 Em um estudo de acompanha-
mento durante seis anos por Pajno et al que estudaram 134 crianças asmáticas com 
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monossensibilização a ácaros da poeira doméstico, 25% dos pacientes no grupo 
que recebeu a imunoterapia mostrou nova(s) sensibilização(ões), em comparação 
com 66% do grupo controle, ao final de seis anos. 32 Estes estudos demonstraram 
que a SIT pode prevenir o desenvolvimento de novas sensibilizações e a ocorrên-
cia de outras formas alérgicas.

No que diz respeito ao desenvolvimento da asma, também, vários estudos 
têm demonstrado resultados positivos com relação aos efeitos preventivos da imu-
noterapia. Em um estudo conduzido por Möller et al. (estudo PAT), 205 pacientes 
pediátricos, que apresentaram reações adversas (RA) de moderada a grave, rece-
beram SIT ou foram randomizados para um grupo controle. Todos os pacientes 
tinham asma, sem a necessidade de tratamento diário, no momento da inclusão. 
Entre aqueles sem asma, crianças do grupo SIT tiveram significativamente menos 
sintomas de asma que o grupo controle, após três anos (odds ratio:2,52) (Figura 
4). Além disso, os resultados do teste brônquico com metacolina melhoraram de 
forma progressiva e significativa durante 1-3 anos, entre os pacientes com o trata-
mento ativo, em comparação com o grupo controle. 33

Subsequentemente, Niggemann et al demonstraram, durante um período de 
cinco anos de acompanhamento no estudo PAT, que o desenvolvimento de asma 
no grupo ativo de tratamento com SIT foi significativamente menor que no grupo 
controle (odds ratio:2,68) (Figura 5). 34

Finalmente, em 10 anos de acompanhamento do estudo PAT com 117 
pacientes que não apresentaram asma no momento da inclusão (10 anos antes), 
o desenvolvimento da asma foi significativamente menor no grupo que recebeu 
a imunoterapia, em comparação com o grupo controle (odds ratio:2,5). 35 Além 
disso, Novembre et al demonstraram, em um estudo randomizado com 113 crian-
ças, que as mesmas desenvolveram asma 3,8 vezes mais no grupo controle que no 
grupo que recebeu a SLIT. (Figura 6). 36
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Figura 6. Percentagem dos pacientes pediátricos com e sem asma, após 3 anos de imunoterapia.36

Segurança da imunoterapia específica
Muitas vantagens têm sido discutidas até agora, mas além dos objetivos de 

eficácia, o foco principal encontra-se também na segurança da SIT, especialmente 
com a SLIT. Em um estudo randomizado publicado em 2009, Bufe et al. infor-
maram que o escore para rinite, para asma, e para o uso de medicação no grupo 
SLIT foi significativamente diferente do grupo controle, em favor do grupo que 
usou o SLIT. Além disso, não foram relatados casos fatais, não houve reações 
adversas adversas (RA) graves que pudessem estar relacionadas com o tratamen-
to, sendo que somente RA leves foram relatadas.37 Em outro estudo randomizado 
conduzido por Ulrich Wahn et al, a maioria das RA foram classificadas como 
leves ou moderadas, localizadas, sem casos fatais. Além do perfil de segurança 
confiável, Wahn informou que os escores médios para RA foram menores que no 
grupo placebo, durante a alta temporada polínica. Resultados semelhantes foram 
observados para os escores relativos a medicamento, naquele estudo.38 Em uma 
revisão e meta-análise realizada por Wilson et al., em que foram analisados   22 
estudos do tipo duplo-cego e randomizados, controlados por placebo, com 979 
pacientes que receberam SLIT, não foram relatadas RA sistêmicas ou graves. As 
reações locais menores, muito encontradas, consistiram de coceira e inchaço da 
mucosa oral, mas foram quase desprezíveis.39 Da mesma forma, outras avaliações, 
com 60 estudos duplo-cegos, randomizados, controlados por placebo, investigan-
do a administração da SLIT em adultos e crianças, não reportaram RA sistêmicas 
graves, anafilaxia ou morte, em nenhum um desses ensaios. 40 Além disso, Cox 
et al relataram em uma revisão abrangente com 66 estudos (4.378 pacientes) com 
informações sobre a segurança da SLIT que, de 1.181.654 doses de alérgenos, 
não houve reações graves com risco de vida. Seis estudos incluindo 380 pacientes 
submetidos a SLIT também não registaram reações adversas graves. Cox et al. 
também analisaram três estudos que especificamente, avaliaram a segurança da 
SLIT em crianças. Nenhum desses estudos documentou quaisquer RA graves ou 
fatalidades, sendo a maioria das reações relatadas, apenas locais. 41

Aderência à imunoterapia específica
Em geral, a SLIT tem provado ser eficaz e segura. Mas quando enfrentamos 

a realidade clínica e a adesão do paciente ao tratamento, estes fatores também 
contribuem para o sucesso da SIT. Para explorar este aspecto, Jochen Sieber e seu 
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grupo de estudo investigaram a persistência para a prescrição de medicamentos 
dados com imunoterapia para pólen de gramíneas (Figura 7). 42 Os autores exami-
naram grupos de pacientes SCIT tratados com extratos naturais (n=695), pacientes 
SCIT tratados com alergoides (n=602), e pacientes SLIT tratados com extratos 
de pólen natural (n=112) durante um período de três anos, entre 2005 - 2007. 
Os resultados favoreceram significativamente a SLIT com extratos de alérgenos 
naturais, versus SCIT com extratos naturais (p =0,015 no segundo ano, p =0,011, 
no terceiro ano) versus SCIT com alergoides (p =0,001 no segundo ano, p =0,0003 
no terceiro ano).

Figura 7. Persistência nas prescrições de SIT 2005-2007. 42

Tendências da Medicina com base em evidências na imunoterapia específica 
Em 2009, foi conduzida uma revisão sistemática de 33 estudos randomizados, 

duplo-cegos, controlados com placebo, com base em evidências, onde estavam 
incluídos sete ensaios pediátricos. 43 Na referida análise, mais de 400 indivíduos 
foram tratados com SCIT contendo alérgenos naturais, 168 foram tratados com SCIT 
com alergoides, 906 foram tratados com alérgenos naturais SLIT através de gotas de 
alérgenos naturais, 41 indivíduos foram tratados com SLIT tipo alergoide, e 1605 
indivíduos foram tratados com comprimidos de SLIT naturais. Nos grupos com 
SLIT, a maioria dos indivíduos que apresentaram reações adversas orais, de leves a 
moderadas, não exigiram ajuste da dose. Da mesma forma, não houve reações adver-
sas graves, não houve necessidade da administração de adrenalina, e não ocorreram 
mortes. No grupo que recebeu SLIT com alergoide, os resultados foram ainda mais 
promissores, sendo observados apenas alguns poucos eventos adversos locais e sistê-
micos. Em contraste, foram descritas proporções mais elevadas de eventos adversos 
no grupo SCIT com extratos naturais, e mesmo casos de indivíduos que necessitaram 
da administração de emergência de adrenalina
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Em resumo, podemos concluir que ambas SCIT e SLIT são eficazes, 
melhorando os escores de sintomas e de medicação, confirmando seus bene-
fícios em longo prazo, com duração de pelo menos 3 a 5 anos após descon-
tinuar o tratamento. A diferença notável entre a SCIT e a SLIT é o perfil 
de segurança mais elevado da SLIT. A SCIT pode causar reações adversas 
sistêmicas e, alguns casos, podem exigir o uso de adrenalina. No entanto, a 
maioria dos casos são reversíveis, com o tratamento adequado. Pelo exposto, 
a SLIT possui um perfil de segurança muito bom, com resultados de eficácia 
promissores e um parâmetro de aderência sólido.
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