
 

 

SEJA SENSATO: FAÇA A COISA CERTA! 
10 CONDUTAS QUE MÉDICOS NÃO DEVEM FAZER 

EM ALERGIA E PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA 
 

NÃO solicite testes sem comprovação científica na avaliação de 
pacientes alérgicos. Dosagem de IgGs, bateria indiscriminada de 
IgEs específicas, IgEs múltiplas e IgE total não contribuem para o 
diagnóstico de doenças alérgicas! 
Para o diagnóstico e tratamento de doenças alérgicas é necessário solicitar IgEs 
específicas (teste alérgico cutâneo ou sangue) baseado na história clínica do paciente. 
Só solicite IgE para aquele antígeno suspeito. O uso de outros testes na avaliação do 
alérgico não tem comprovação científica e leva a despesas desnecessárias, bem como 
diagnósticos e tratamentos inadequados. 
 
 

NÃO solicite Rx de seios da face, ou prescreva antibióticos de 
forma indiscriminada para rinosinusites agudas não complicadas! 
Infecções virais são a principal causa de rinosinusites agudas. Apenas 0,5 a 2% evoluem 
com infecção bacteriana secundária. A maioria das rinosinusites melhora sem 
tratamento em 2 semanas. O diagnóstico da rinosinusite aguda é eminentemente 
clínico e não requer estudos de imagem. Antibióticos não são recomendados em 
pacientes com sintomas leves a moderados. Se a decisão for de tratar com 
antibióticos, amoxacilina é o medicamento de escolha para a maioria das rinosinusites. 
 
 

NÃO solicite de forma rotineira, propedêutica para pacientes com 
urticária crônica! 
Na grande maioria de pacientes com urticária crônica um diagnóstico etiológico 
definitivo não é determinado. Propedêutica extensa não tem custo/benefício 
comprovado e não altera a evolução clínica do paciente. Teste alérgico ou dosagem 
da IgE específica para alimentos não estão indicados a não ser que haja uma história 
clínica convincente implicando um antígeno alimentar. Exames laboratoriais 
individualizados, baseados em uma suspeita clínica podem ser solicitados em casos 
selecionados! 

  
 

NÃO diagnostique ou conduza asma sem espirometria! 
Médicos frequentemente levam em consideração somente os sintomas no diagnóstico 
e manejo da asma. Nem tudo que “chia” é asma. Sibilância pode estar presente em 
uma série de diagnósticos não relacionados com asma. Portanto, espirometria é 
essencial para o diagnóstico de asma naqueles que conseguem realiza-la. Diretrizes 
recentes enfatizam o papel da espirometria em determinar a gravidade da asma, bem 
como verificar se o paciente está bem controlado. Apenas história e exame físico 
podem superestimar ou subestimar o controle da asma. 
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NÃO confie nos anti-histamínicos como droga de primeira linha no 
tratamento de reações anafiláticas! 
Epinefrina é o tratamento de escolha nos casos de reações anafiláticas. Estudos 
indicam que os anti-histamínicos são frequentemente utilizados como medicação de 
primeira linha nos casos de anafilaxia. Anafilaxia frequentemente envolve 
comprometimento cardiovascular e respiratório que não respondem a anti-
histamínicos e devem ser tratados com epinefrina. Epinefrina deve ser administrada o 
mais rápido possível, assim que se suspeita de uma reação anafilática. Anti-
histamínicos são medicamentos de suporte, de segunda linha no tratamento da 
anafilaxia. São eficazes nos casos de reações cutâneas (urticária), mas não substituem 
a epinefrina. Anafilaxia fatal frequentemente está associada com atraso na aplicação 
de epinefrina 
 
 

NÃO solicite IgEs (teste alérgico ou sangue) sem uma história 
consistente de alergia alimentar IgE mediada! 
IgEs falso positivas e clinicamente irrelevantes para alimentos são muito frequentes. O 
uso indiscriminado de dosagens de IgEs resulta em exclusão inadequada de alimentos 
e desperdício de recursos. IgEs específicas devem ser solicitas mediante uma história 
clínica convincente e reprodutível de reações IgE mediadas. Solicitar IgEs sem critério 
frequentemente revela resultados falso positivos que não tem relevância clínica. 
Testes de IgE, quando solicitados, devem ser restritos ao alimento suspeito. 
 

   O ideal é solicitar IgE específica para um alimento diante de uma história compatível e         
   convincente de alergia alimentar IgE mediada. Testes cutâneos e dosagem da IgE 

específica tem um elevado valor preditivo negativo (VPN), mas um baixo valor 
preditivo positivo (VPP). Considerando que 50 a 90% das reações a alimentos não são 
IgE mediadas, solicitar um extenso painel de IgEs específicas para alimentos pode 
acarretar em diagnóstico errados e restrição alimentar indevida.  
 
 

 
Não prescreva de rotina imunoglobulina e imunomoduladores 
para pacientes com infecções de repetição! 
Tratamento com imunoglobulina é muito caro e não altera a evolução clínica em 
pacientes que não tem imunodeficiência. Terapia com imunoglobulina só está indicada 
em pacientes que não produzem anticorpos quando estimulados. Baixa resposta 
vacinal e produção deficiente de anticorpos com infecções naturais são indicativos de 
imunodeficiência. Baixos níveis de imunoglobulinas, por se só, não caracterizam 
indicação para imunoglobulina de reposição. Dosagem das subclasses de IgGs tem 
pouca importância clínica e não deve ser solicitada de rotina. Imunoglobulina não está 
indicada nos casos de deficiência seletiva de IgA. 
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NÃO solicite rotineiramente contrastes radiológicos iso-osmolares 
ou de baixa osmolaridade, nem prescreva pré-tratamento com 
corticoide e antihistamínico em pacientes alérgicos a frutos do 
mar, quando exame contrastado se fizer necessário! 
Embora o mecanismo exato das reações a meio de contraste ainda é desconhecido, 
não há nenhuma conexão com alergia a frutos do mar. Consequentemente não há 
motivo para prescrever contrastes mais caros nem pré medicar pacientes com alergia 
a frutos do mar. Estes pacientes não apresentam risco elevado de anafilaxia a meio 
de contraste.  Da mesma forma, pacientes com anafilaxia a meios de contraste, não 
precisam evitar frutos do mar. Pacientes com risco de anafilaxia a meio de contrates 
são aqueles com história prévia de anafilaxia a meios de contraste, asmáticos, 
portadores de doenças cardiovasculares e aqueles em uso de beta bloqueadores.  

 

NÃO contraindique vacina de influenza em pacientes alérgicos a              

           ovo! 
Sarampo, caxumba, raiva, influenza e febre amarela são vacinas que contém proteína 
do ovo. Sarampo, caxumba e raiva têm quantidades negligenciáveis de proteína do 
ovo. Consequentemente, nenhuma precaução precisa ser tomada ao aplicar estas 
vacinas em pacientes alérgicos a ovo! Vacinas de Influenza e febre amarela contém 
quantidades um pouco maiores da proteína do ovo. Mesmo assim, em estudo com 
mais de 4.000 pacientes alérgicos não ocorreu reações graves com a vacina de 
influenza, mesmo em pacientes com anafilaxia a ovo. Portanto, recomenda-se aplicar 
vacina de influenza e/ou febre amarela em todo paciente alérgico a ovo, mas sob 
supervisão médica, respeitando um período de 30 minutos de observação após a 
aplicação.  

 

NÃO exagere na prescrição de antibióticos não beta lactâmicos, 
em pacientes com história de alergia a penicilina, sem uma 
investigação adequada! 
Embora 10% da população relata ser alérgica a penicilina, estudos indicam que mais de 
90% destes pacientes toleram penicilina e derivados sem nenhum problema. A maioria 
dos diagnósticos de alergia a penicilina é feita de forma incorreta. Além disto, alergia a 
penicilina pode desaparecer com o tempo na maioria dos pacientes. Pacientes 
rotulados como sendo alérgicos a penicilina frequentemente recebem antibióticos 
caros (vancomicina, quinolonas, etc.,) e permanecem mais tempo hospitalizados. Teste 
alérgico para penicilina realizado de forma correta, com determinantes maiores e 
menores, tem um valor preditivo negativo de praticamente 100%. Ou seja, um teste 
negativo afasta alergia a penicilina IgE mediada. Por outro lado, o teste alérgico 
positivo a penicilina tem um valor preditivo positivo que varia de 40 a 90%. Ao 
identificar pacientes não alérgicos a penicilina (a maioria), podemos proporcionar um 
tratamento mais adequado e de menor custo para o paciente. 
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Fonte: American Academy of Allergy Asthma & Immunollogy 


