
Resumo 

 

 

Esta dissertação tem como objectivo, a tentativa de se esclarecer a possibilidade de 
serem identificadas as causas das alergias sintomáticas, consideradas até hoje de 
origem idiopática, e por isso de difícil acompanhamento farmacológico, sendo esta a 
causa de grande mal-estar contínuo, de grande parte da população com elevados 
prejuízos a nível pessoal e laboral, este estudo revela-se pertinente. 

 

Trata-se de um tema da actualidade, pelo elevado número de pessoas que surgem todos 
os dias com queixas que se enquadram num perfil alérgico, mas muitas vezes não 
identificado, até pelo aparecimento de novos alergénios resultantes, quer da poluição, 
quer da mutação de outros. 

Por isso estima-se que pelo menos 20% da população mundial sofra de doenças 
alérgicas e nas últimas três décadas tem-se observado um aumento na sua prevalência 
principalmente em países industrializados. 

 

O factor que levou a este estudo foi com efeito a criação de uma nova técnica de análise 
para determinação de alergias usando métodos moleculares. 

Trata-se do ImmunoCAP ISAC. 

Este método pelo princípio que usa, torna-se logo á primeira vista uma resposta sujeita a 
menor probabilidade de erros e por isso maior eficácia em relação aos métodos clássicos 
de avaliação alérgica, que usam a quantificação de IgE sanguínea ou reacção cutânea  
ao contacto com alergénios. 

Refiro respectivamente, o RAST e o PRICK. 

 

Para este estudo, já que o que se pretende é avaliar a eficácia de determinação do novo 
método, tivemos de escolher uma faixa etária para o mesmo. 

Foi escolhida a faixa etária dos zero aos dezoito anos, por ser nestas que se verificam 
algumas das reacções alérgicas mais exacerbadas e por vezes de difícil determinação, 
sendo também possível nesta faixa haver a remissão, conversão ou alteração de sinais e 
sintomas por ser uma fase de crescimento. 
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Abstract 

 

 

This dissertation has as aim, the attempt of clarifying the possibility of being identified the 
causes of the symptomatic allergies, considered until today of idiopatic origin, and 
therefore of difficult farmacological accompaniment. 

Being this the cause of great continuous malaise, of great part of the population with 
raised damages at personal and labor level, this study shows pertinent. 

It is about a subject of actuality, for raised number of people who appear every day with 
complaints that fit in an alergical profile, but many times not identified, for the appearance 
of new alergens, resultant either of the pollution, or the mutation of others. 

Therefore there an is estimate that at least 20% of the world-wide populationt suffers from 
alergical illnesses, and in the last three decades an increase in its prevalence in countries 
mainly  industrialized has been observed. 

The factor that led to this study was in fact the creation of a new technique of analysis for 
determination of allergies using molecular methods. 

One is about the ImmunoCAP ISAC. 

This method for the principle that uses, becomes at first sight a reply subject to the lesser 
probability of errors and therefore bigger effectiveness in relation to classic methods of 
alergical evaluation, that use the quantification of sanguineous IgE or cutaneous reaction 
to the contact with alergen. 

I respectively relate, the RAST and the PRICK. 

For this study, since what it intends is to evaluate the effectiveness of determination of the 
new method, we had to choose a band for the accomplishment of the same. 

The band from zero to eighteen years was chosen, for being in that they verify some of 
the greatest alergical reactions and sometimes of difficult determination, being also 
possible in this band there be remission, conversion or alteration of signals and symptoms 
for being a growth phase. 
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