
 

 

 

RESPOSTA RÁPIDA  100/2013⋅⋅⋅⋅ 

SOLICITANTE Bruna Luisa Costa de Mendonça Alves 
Assessora do Juiz da 2ª Vara Cível 

NÚMERO DO 
PROCESSO  0525 13 011114-5 

DATA 10/06/2013 

SOLICITAÇÃO 

Pelo presente, de acordo com o despacho proferido nos autos da Ação 
Ação Civil Pública com Pedido de Antecipação de Tutela / Liminar e 
Preceito Cominatória de Obrigação de Fazer, que o Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais propôs em face do Município de Congonhal-MG, 
em tramitação por esta Vara, sob o nº 11114-5/13, solicito a Vossa 
Senhoria, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informações a respeito 
da indicação do uso de imunoterapia ou vacina específica com veneno 
de formiga, em doses crescentes para um paciente de cinco anos de 
idade, cujo exame apontou IGE maior que 5.000 e RAST para formiga 
de 51,20, enviando, inclusive, suas notas técnicas. 

RESPOSTAS 
A imunoterapia alérgeno-específica (IT) é definida como a terapêutica 
com doses crescentes de alérgenos-específicos, para os quais o 
paciente apresente reação de hipersensibilidade mediada por IgE, 
causando sintomas alérgicos. A IT pode ser realizada por diversas vias 
de administração e para diferentes situações clínicas, especialmente, 
asma, rinoconjuntivite e alergia à picada de insetos. 
Ensaio clínico, realizado na Austrália, avaliou a eficácia da IT para 
alergia à ferroada de formigas (jack jamper). Os pacientes foram 
randomizados para receber IT ou placebo. Após o procedimento, a 
presença de reação alérgica ao estímulo específico ocorreu em 9 de 23 
(39%) e em 21 de 29 (72%) pacientes, respectivamente, ou seja, a 
redução do risco absoluto foi de 33% (p<0,0001). 
Duas espécies de formigas, Solenopsis richteri e Solenopsis invicta, são 
frequentes causadoras de reações sistêmicas na América do Sul. O 
relato de 37 pacientes alérgicos ao veneno dessas formigas, que 
receberam injeções para hipossensibilização, demonstrou que entre os 
dez pacientes que foram submetidos a novo estímulo apenas 1 (10%) 
sofreu reação sistêmica. 
Portanto, a IT com extrato de corpo total de formiga contém alérgenos 
relevantes do veneno, acumulando evidências de sua eficácia. 
Em conclusão, a IT pode ser recomendada para pacientes com episódio 
prévio de reações sistêmicas a picadas de formigas que apresentem 
títulos elevados de IgE específica para o veneno, ou teste cutâneo 
positivo. 
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