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II RESUMO E PALAVRAS-CHAVE 

Resumo 

A síndrome látex-fruta ocorre em função de uma reação cruzada entre os antígenos presentes no 

látex e aqueles existentes em determinadas frutas como a banana. Os profissionais da saúde 

constituem um grupo de risco devido à exposição ocupacional constante ao látex. O objetivo deste 

trabalho é determinar a reatividade cutânea à banana e os fatores de riscos para manifestação da 

síndrome látex-fruta em profissionais da saúde. Foram investigados, por amostragem de 

conveniência, 150 profissionais que estão cadastrados na rede de serviços de saúde da cidade de 

Lagarto, Sergipe. Realizou-se o teste de puntura e aplicou-se um questionário com perguntas 

referentes às condições sociodemográficas, laboral e histórico de sinais e sintomas alérgicos. 

Apresentaram reatividade cutânea positiva à banana 12,7% (n=19). A maioria daqueles que foram 

reativos à banana possuíam um perfil de contato ocupacional com o látex médio a alto (89,5%; 

n=17). Foi evidenciada também a ocorrência da síndrome látex-fruta sintomática em 4% (n=6). No 

entanto, tanto o histórico pessoal e/ou familiar de alergias quanto o perfil ocupacional ao látex não 

tiveram associação com a sensibilização à banana. A avaliação dos indivíduos pertencentes aos 

grupos de risco através de testes de puntura é recomendável a fim de prevenir reações mais graves e 

melhorar a qualidade de vida a partir de estratégias que promovam a redução dos sinais e sintomas. 

Palavras-chave: Alergia. Látex. Frutas. Profissionais da saúde. Testes cutâneos. 
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II RESUMOS E PALAVRAS-CHAVES 

Abstract 

Latex-fruit syndrome occurs because of a cross-reaction between antigens present in latex and those 

present in certain fruits, such as banana. Healthcare professionals are at a risk because of the 

constant occupational exposure to latex. The aim of this study is to determine skin sensitivity to 

banana and the risk factors for the manifestation of latex-fruit syndrome in healthcare professionals. 

A convenience sample was tested, comprising 150 professionals registered in the healthcare 

services network of the city of Lagarto, Sergipe, Brazil. The skin prick test was performed, and a 

questionnaire regarding sociodemographic and working conditions as well as history of signs and 

symptoms of allergies was administered. The hypersensitivity skin test results were found to be 

positive for banana in 12.7% (n = 19) of the individuals. The majority of the individuals who were 

hypersensitive to banana had a moderate-to-high profile of occupational contact with latex (89.5%; 

n = 17). In addition, symptomatic latex-fruit syndrome was observed in 4% (n = 6) of the 

individuals. However, personal and/or family history of allergies and occupational profile to latex 

were not associated with hypersensitivity to banana. It is recommended that the skin prick test be 

performed to evaluate individuals belonging to the risk groups in order to prevent more severe 

reactions and improve the quality of life through strategies to promote the reduction of allergic 

signs and symptoms. 

Keywords: Allergy. Latex. Fruits. Healthcare professionals. Skin prick test.  
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III CORPO DO TEXTO 

INTRODUÇÃO  

 

A síndrome látex-fruta ocorre devido à presença de reações cruzadas entre os antígenos do 

látex e dos vegetais. Mais de 20 alimentos já foram relatados como indutores desta reação. Dentre 

eles destacam-se castanha portuguesa, banana, abacate, kiwi, mamão papaia, manga, maracujá, 

pêssego, abacaxi, melão, uva, lichia, ameixa, acerola, tomate, batata, espinafre, pimentão e trigo 

sarraceno1,2. Pode também ser desenvolvida devido à presença de lisozimas e polipeptídios que 

possuem funções enzimáticas semelhantes às das frutas3.  

A banana, por exemplo, é uma fruta que apresenta, dentre seus principais alérgenos, 

componentes com peso molecular variando entre 33kd a 37kd os quais reagem de forma cruzada 

com anticorpos produzidos contra alguns antígenos do látex devido à homologia estrutural3,4,5. No 

geral, a sensibilização ao látex precede a sensibilização às frutas, mas o inverso também pode 

ocorrer6.  

A síndrome é caracterizada por reações mediadas por IgE que podem induzir á desconforto e 

dor abdominal, diarreia, prurido e, em alguns casos, anafilaxia1,2. Também foram relatados outros 

sinais e sintomas que são desencadeados com menor frequência e podem apresentar mecanismos 

imunológicos distintos como urticária aguda, angioedema, dermatite atópica e de contato, náuseas e 

vômitos7.  

Os profissionais da área da saúde, devido à exposição ocupacional, encontram-se entre o 

principal grupo de risco para o desenvolvimento da síndrome látex-fruta. Cabe ressaltar que a 

possibilidade de reatividade clínica às frutas é de 35%8. Tal fato está relacionado ao contato 

frequente com luvas, máscaras, calçados, seringa, manguito de pressão e demais materiais à base de 

látex, que pode induzir sensibilização ao mesmo e, posteriormente, apresentar reações cruzadas com 

diversas frutas. Estima-se que mais de 40.000 produtos médicos e materiais de uso diário 

contenham látex9.  

Considerando a importância da temática nos âmbitos da saúde ocupacional e da prevenção e 

controle dos agravos nutricionais como reações alérgicas, desconforto e até mesmo anafilaxia, visto 

que, as reações de hipersensibilidades imunológicas podem produzir sinais e sintomas que reduzem 

a qualidade de vida e, até mesmo, quadros graves, o presente estudo tem como objetivo avaliar a 

reatividade cutânea a banana e fatores de risco para manifestação da síndrome latéx-fruta em 

profissionais de saúde que atuam na rede de serviços da cidade de Lagarto, Sergipe. 
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METODOLOGIA 

 

Pesquisa do tipo descritiva, transversal e de levantamento realizada com profissionais da área 

da saúde que trabalham e estão cadastrados na rede de serviços da cidade de Lagarto/SE como 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), hospital especializado, 

hospital geral, policlínicas, Centro de Diagnóstico e Terapia (CDT), unidade de vigilância, 

secretaria de saúde, unidade móvel de emergência e terrestre, farmácias, academias da Saúde e 

consultórios. Segundo informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

estavam registrados 1.165 profissionais de saúde em maio de 2016. Cabe ressaltar que alguns 

profissionais não utilizam, na sua rotina de trabalho, luvas de procedimentos. Dessa forma, foram 

investigados, por amostragem de conveniência, 150 profissionais (nível de confiança=95%; erro 

amostral=6%; prevalência máxima de reatividade cutânea=20%). O critério de inclusão foi 

profissional do serviço de saúde que atualmente realize, pelo menos, um procedimento por dia que 

necessite o uso de luvas. Quanto aos critérios de exclusão estabeleceram-se histórico de reação 

anafilática ao látex ou à banana e utilização de anti-histamínico e/ou corticosteroides até 48 horas 

antes do teste.  

Foram aplicados dois instrumentos de pesquisa no período de setembro de 2016 a janeiro de 

2017: um formulário de extração de dados para o registro dos resultados do Teste de Puntura (Prick 

Test) e um questionário contendo perguntas referentes às condições sociodemográficas (idade, sexo 

e profissão), ocupacionais (perfil do contato com luvas de látex) e histórico de sinais e sintomas 

alérgicos (reações ao látex, frutas e legumes, alergias respiratórias e alimentares). 

O teste de puntura foi realizado conforme as instruções do fabricante dos extratos alergênicos 

(FDA allergenic ©). Executou-se o teste na face anterior do antebraço do voluntário onde foi 

adicionado 5 µL de solução fisiológica no ponto 1 (controle negativo), 5 µL de histamina no ponto 

2 (controle positivo), 5 µL de solução de extrato de banana (antígeno experimental) no ponto 3. 

Cada ponto apresentou uma distância mínima de 3 cm. Uma lanceta própria para o teste (AKL 

Lancet®) foi utilizada para possibilitar a introdução do antígeno. Dez minutos após a aplicação dos 

reagentes, realizou-se a leitura da reação em cada ponto com o auxílio de um micrômetro digital. 

Registraram-se os maiores diâmetros da pápula. Foram consideradas reações cutâneas positivas, as 

pápulas que apresentaram diâmetro ≥ 3 mm. Nos casos da ocorrência de reação no controle 

negativo (presença de dermografismo), o diâmetro da pápula formada no antígeno foi subtraído do 

diâmetro do controle negativo.  

Para a investigação do perfil de contato ocupacional utilizou-se uma escala de item-múltiplo 

com 4 a 5 categorias: tempo de uso de luvas de látex (<1  ano=0 pontos,  ≥1 a <3 anos=1 ponto, ≥3 

a <5 anos=2 pontos,  ≥ 5 a <10 anos=3 pontos,  ≥10 anos=4 pontos); frequência semanal do uso de 
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luvas de látex (0-1 dia=0 pontos, 2-3 dias=1 ponto, 4-5 dias=2 pontos, 6-7 dias=3 pontos); média de 

horas/dia do uso de luvas de látex (<4 horas=0 pontos,  ≥4 a <8 horas=1 ponto, ≥8 a <12 horas=2 

pontos,  ≥12 a <16 horas=3 pontos,  ≥ 16horas=4 pontos). Considerando a pontuação das categorias, 

foi estabelecido o índice do perfil ocupacional de exposição às luvas de látex (mínimo=0; 

máximo=11).  

As frequências de sinais e sintomas às luvas de látex e às frutas também foram avaliadas por 

meio de escalas de item-múltiplo com 5 categorias (nunca=0 pontos, raramente=1 ponto, às vezes=2 

pontos, frequentemente=3 pontos e sempre=4 pontos) e obtenção de índices de frequência de sinais 

e sintomas em relação às luvas de látex (mínimo=0; máximo=20) e de frequência de sinais e 

sintomas em relação às frutas/legumes (mínimo=0; máximo=24). 

Posteriormente, classificaram-se todos os índices em 3 faixas (baixo, médio, alto) que, por sua 

vez, foram definidas a partir da criação de 2 pontos de corte baseados na média±1 desvio padrão 

dos casos verificados.   

Os dados foram submetidos à análise descritiva univariada para determinar as frequências 

absoluta e relativa, média, desvio padrão, mínimo e máximo com o auxílio do programa IBM® 

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences versão 20 para Windows. Construíram-se tabelas 

de contingência para a realização das análises bivariadas as quais fundamentaram-se nos testes 

estatísticos “Qui-quadrado de independência de Pearson” e “Kendall´s tau-b”. Além disso, 

utilizou-se o teste z para comparar as proporções entre dois grupos. O nível de significância 

aplicado em todos os casos foi p<0,05. Empregou-se o “Coeficiente de correlação de Pearson” para 

medir à intensidade e verificar a direção das relações lineares. Os procedimentos realizados neste 

estudo seguiram as diretrizes e normas da Resolução No 446/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(CAAE 58495716.0.0000.5546 parecer 1.711.775 em 5 de setembro de 2016).  

 

RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 150 profissionais, que atuam nos serviços de saúde incluindo hospitais 

e centro de especialidades, com média de idade de 37,7±9 (mínima = 23; máxima = 66) sendo 84% 

do sexo feminino (n=126). A equipe de enfermagem correspondeu à maioria da amostra (79,3%; 

n=119) distribuída em técnicos de enfermagem (41,3%; n=62), auxiliares de enfermagem (19,3%; 

n=19,3) e enfermeiros (18,7%; n=28). A frequência das demais profissões foi 8,7% auxiliares de 

serviço geral (n=13), 3,3% médicos (n=5), 2% técnicos de nutrição (n=3), 2% nutricionistas (n=3), 

1,3% fisioterapeutas (n=2), 1,3% biomédicos (n=2), 1,3% psicólogos (n=2) e 0,6% dentistas (n = 

1). No que se refere ao tempo de trabalho na área da saúde, a maioria possui, no mínimo, 5 anos de 

atuação; 38% entre 5 e 10 anos (n=57) e 36,7% mais de 10 anos (n=55). 
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A frequência da reatividade cutânea positiva à banana nos trabalhadores dos serviços de 

saúde, ou seja, aqueles que apresentaram pápula maior do que 3 mm no teste de puntura foi igual a 

12,7% (n=19). Cabe ressaltar que mais 19 participantes desenvolveram pápulas entre 2,5 a 2,9 mm 

o que pode indicar um processo de sensibilização.  

A análise do histórico pessoal de hipersensibilidades mostrou que os casos confirmados de 

rinite alérgica/asma foram os mais prevalentes 40% (n=60) e apenas 22 trabalhadores (14,7%) 

possuem algum tipo de alergia alimentar. Também registraram-se 7 casos de anafilaxia (4,7%).  O 

perfil do histórico familiar dos casos de rinite alérgica/asma (59,3%; n=89) e alergia alimentar 

(19,4%; n=29) foi similar. Nenhum dos fatores relacionados ao histórico pessoal ou familiar de 

alergias apresentou associação com a reatividade cutânea positiva à banana (Tabela 1). No entanto, 

uma maior proporção de profissionais sem histórico de anafilaxia revelou teste de puntura negativo 

(p<0,05). 

O perfil do uso de látex pelos profissionais da área da saúde mostrou que 74% tem mais de 5 

anos de contato com o látex (n=111) e apenas 4,7% tem menos de um ano de contato (n=7). Em 

relação às frequências semanal e diária do contato com materiais de látex pela maioria dos 

participantes (78,7%; n=118) foi maior do que 4 dias/semana e maior do que 3 horas/dia (70%; 

n=105). Apenas 25 participantes apresentaram um perfil de contato ocupacional com látex baixo 

(17,7%). Neste trabalho não houve associação destas variáveis com a reatividade cutânea à banana, 

apesar da maior proporção dos reativos se encontrar nas faixas de médio e alto contato (89,4%; 

n=17) (Tabela 2). A média do índice do perfil de contato ocupacional com látex foi igual a 

6,27±2,21 (mínimo=0; máximo=11).  

As principais reações ao utilizar luvas de látex relatadas pelos profissionais de saúde foram 

descamações/fissuras seguidas de prurido e eritema (Tabela 3). No geral, 49,3% (n=74) dos 

participantes apresentam um dos sinais e sintomas com relativa e alta frequência (às vezes, 

frequentemente, sempre); e 22% (n=33) exibem mais de um tipo de sintomatologia. A média do 

índice de sinais e sintomas às luvas de látex foi igual a 2,85±3,11 (mínimo=0; máximo=16). 

Identificou-se uma maior proporção de profissionais com reatividade cutânea à banana negativo que 

nunca apresentou eritema ao calçar as luvas (76,3%; n=100; p<0,05). Além disso, os indivíduos que 

relataram que sempre manifestavam eritema (100%; n=2; p<0,05) e descamação/fissuras (15,8%; 

n=3; p<0,05) na mão ao calçar as luvas também apresentaram reatividade cutânea à banana 

positiva. A distribuição dos demais sintomas não teve diferença significativa entre pessoas reativas 

e não reativas à banana. A tabela 4 mostra que a maior parte dos participantes foi classificada na 

faixa de frequência de sinais e sintomas baixa (66%; n=99), mesmo dentre aqueles que tiveram 

reatividade cutânea à banana (52,6%; n=10). Dessa forma, não houve associação entre a faixa de 

frequência de sinais e sintomas às luvas de látex e reatividade cutânea à banana (p=0,381;r=-0,084). 
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Verificou-se também que 20% dos profissionais apresentaram prurido/irritação ao ter contato 

com balão/bexiga de festa e 10,7% ao utilizar preservativos. Além disso, 63,3% da amostra total já 

passaram por algum procedimento invasivo, sobretudo, na fase adulta (84,1%). Considerando os 

profissionais que apresentaram reatividade cutânea à banana, 11 (57,9%) já foram submetidos a 

algum procedimento invasivo (dados não mostrados). 

Quanto às reações a frutas e/ou legumes pelos profissionais da área da saúde, observou-se que 

a dor/distensão abdominal (28,7%), náuseas/azia (28,6%) e o prurido (24%) são as que ocorrem 

com maior frequência (Tabela 5). No geral, 74 participantes relataram a ocorrência de, pelo menos, 

um sinal e sintoma (49,3%) com relativa e alta frequências (às vezes, frequentemente, sempre); e 

29,3% (n=44) exibem mais de uma sintomatologia.   

Dentre aqueles que apresentaram reatividade positiva à banana (n=19; 12,7%), apenas 7 

(36,8%) relataram sentir dor e/ou distensão abdominal ao ingerir frutas e/ou legumes (p=0,422), 

31,6% náuseas/azia (p=0,789), 26,3% prurido/coceira (p=0,779). Quando avaliada a faixa de 

frequência de sinais e sintomas a frutas também não se observou diferença significativa entre os 

indivíduos reativos e não reativos e nem associação entre as variáveis (Tabela 6). 

Ao analisar a faixa de frequência de sinais e sintomas em relação às luvas de látex observou-

se que os profissionais com maior frequência (alto) foram também aqueles que tinham perfil de 

contato médio/alto (100%;n=14), porém a diferença não foi significativa e não houve associação 

entre as variáveis (r=0157). No que se refere à faixa frequência alta de sinais e sintomas em relação 

às frutas constatou-se um perfil semelhante ao anterior (Tabela 7). 

Evidenciaram-se também diferenças entre as proporções das faixas da frequência de sinais e 

sintomas em relação à frutas/legumes e as reações às luvas de látex (a,b<0,05). Os profissionais que 

relataram apresentar baixa frequência de sinais e sintomas às luvas de látex também afirmaram ter 

menor frequência de reações às frutas/legumes (Tabela 8). Dessa forma, fica evidente que, no 

mínimo, 4% dos participantes (n=6) apresentam síndrome látex-frutas uma vez que se encontram 

em faixas altas de sintomatologia para ambas as variáveis.  

 

DISCUSSÃO 

 

Os profissionais da saúde representam um grupo de risco para o desenvolvimento da 

síndrome látex-fruta. Neste estudo, a prevalência da reatividade cutânea à banana foi igual a 12,7%. 

Uma pesquisa realizada com 53 profissionais, que atuavam no centro cirúrgico e no laboratório, 

demonstrou que 26,4% apresentaram teste cutâneo positivo para frutas diversas (papaia, kiwi, 

abacate, noz, tomate e figo) e, de forma específica, 4,8% para banana3. Cabe ressaltar que a 
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prevalência de reações a frutas em indivíduos alérgicos ao látex foi maior em relação àqueles que 

não alérgicos 66,6%3, 70,2%10, 69,1%11 e 21%12. Um estudo mostrou que 45% (n=33) dos 

profissionais sensibilizado ao látex apresentam reatividade às frutas2. 

Embora os indivíduos alérgicos ao látex possam desenvolver sensibilização à diversas frutas, 

as mais comuns descritas na literatura foram abacate/banana12,13 e papaia/kiwi3. Estudos 

comprovaram que a sensibilização ao látex no indivíduo pode desencadear reação cruzada a várias 

frutas devido à homologia estrutural entre os alérgenos e existência de epítopos comuns2,14. O 

principal alérgeno do látex responsável pela reação cruzada da síndrome látex-fruta é a beta-1,3 

glucanase (Hev β2) com peso molecular de 35,1 kDa. Além deste, existem outros importantes 

alérgenos como a Hev β5 (proteína ácida do látex), Hev β6, Hev β7 (patatona – símile), Hev β8 

(profilina do látex), Hev β9 (enolase do látex), Hev β11 (quitinase classe 1) e Hev β12 (proteína de 

transferência de lipídios do látex)15,16.  Ao comparar os antígenos do látex e da banana um estudo 

demonstrou semelhança em mais de dez alérgenos com peso molecular entre 33 kDa e 37kDa3. 

Moller et al. (1998)17 demonstraram que quase todos os alérgenos do látex, abacate e banana, assim 

como dois alérgenos do kiwi (43 kDa e 47 kDa), compartilhavam epítopos IgE comuns. 

Considerando a prevalência de reatividade cutânea ao látex em profissionais da área da saúde 

estudos demostraram resultados diversos 3,7% por meio do teste ImmunoCAP para o látex18, 12%19, 

22,4% IgE anti-látex20 e 28,5% pelo teste de puntura3. As exposições ocupacionais a materiais 

derivados do látex podem levar à sensibilização dos indivíduos ao látex7. Acredita-se que fatores 

como o tempo de uso da luva de látex e exposição diária ao látex são determinantes para o 

desenvolvimento da alergia uma vez que representam uma agressão cumulativa e constante18, 20. Em 

uma pesquisa realizada com 66 profissionais sensibilizados ao látex, 28,2% relataram ter uma 

exposição de 5–10 anos e 42,4% de >10 e <20 anos20 e dentre os indivíduos com histórico de 

sensibilidade ao látex 14% (n=792) expressaram exposição diária ao látex18. Neste estudo, não 

houve associação entre perfil de contato ao látex (tempo, frequência semanal e horas/dia) e as 

reações relatadas às luvas de látex. Apesar de observar um maior percentual de pessoas que 

apresentavam sintomas mais frequentes/maior tempo e frequência de uso de luvas de látex, a 

diferença não foi considerada significativa.  

Em uma pesquisa realizada com 1.045 profissionais da área da saúde mostraram que as 

principais manifestações às luvas de látex foram dermatite 35,5%, asma 23,1%, conjuntivite 19,8%, 

rinite 19,6% e urticária 17,8%18. Os resultados foram parcialmente distintos no presente estudo 

porque avaliaram-se os sinais e não um conjunto de sintomatologia de uma determinada doença. 

Apesar da abordagem diferente, no geral, predominaram também sintomas relacionados à pele 

como descamações/fissuras, eritema e prurido.  
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Em relação às reações às frutas/legumes houve significância estatística quando avaliado o 

perfil de contato com luvas de látex e as reações às luvas de látex, ou seja, o maior contato com o 

látex e a maior manifestação de sinais e sintomas ao mesmo resultaram na maior proporção de 

reações às frutas/legumes. Tal fato pode demonstrar indivíduos sensibilizados ao látex e que 

apresentam a síndrome frutas-látex. As principais manifestações encontradas foram prurido, 

azia/náuseas e dor/distensão abdominal. Uma pesquisa demonstrou alguns sintomas a frutas como 

prurido oral, rinoconjuntivite, angioedema e urticária relatados pelos profissionais de saúde3. 

Contudo, o diagnóstico para avaliação da síndrome não pode se limitar apenas a sensibilização ao 

alimento, pois muitas vezes as sensibilizações são assintomáticas2. Além disso, a sintomatologia, 

por ser inespecífica, pode ser negligenciada. 

Um outro ponto a se destacar é que, neste estudo, não foi encontrada associação entre o 

histórico de alergias pessoal/familiar e reatividade cutânea à banana. Estudos mencionam que 

antecedente familiar de atopia, incluindo alergia alimentar, é um importante indicativo de risco para 

o desenvolvimento de alergias. Em uma pesquisa realizada com profissionais de saúde, 92,2% 

(n=129) relataram antecedente de alergia, favorecendo condições significativas para o surgimento 

de alergia ao látex e, consequentemente, podendo induzir uma reação cruzada à fruta, pois, mesmo 

que uma determinada proteína não faça parte da mesma classe taxonômica, ela pode apresentar 

sequências idênticas de aminoácidos, logo a sensibilização a uma das proteínas pode desencadear 

respostas alérgicas quando exposta a proteínas similares, não obrigatoriamente do mesmo alérgeno, 

por isso, alimentos diferentes podem provocar respostas alérgicas similares em um mesmo 

individuo, como também essa homologia pode desencadear a síndrome látex-fruta14, 18, 21,22,23.   

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho observou-se que a prevalência de reatividade cutânea à banana entre os 

profissionais de saúde foi expressiva. Foi evidenciada também a ocorrência da síndrome látex-fruta 

sintomática uma vez que, em alguns profissionais, havia manifestação frequente de sinais e 

sintomas ao usar luvas de látex e ao ingerir frutas. No entanto, não foi constatada a associação de 

nenhum fator de risco com a sensibilização à banana como histórico pessoal e familiar de alergia 

e/ou perfil ocupacional de contato ao látex.  

É importante ressaltar que muitos casos de síndrome látex-fruta são negligenciados porque as 

manifestações clínicas podem ser leves ou, até mesmo, se constituem fatores de confusões de outras 

etiologias. A avaliação dos indivíduos pertencentes aos grupos de risco através de testes de puntura 

é recomendável a fim de prevenir reações mais graves e melhorar a qualidade de vida a partir da 

redução dos sinais e sintomas. 
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IV TABELAS 

Tabela 1 – Frequências absoluta (FA) e relativa (FR) dos históricos pessoal e familiar de alergias 

segundo a reatividade cutânea à banana em profissionais dos serviços de saúde que possuem contato 
ocupacional com látex (n=150), Lagarto, SE, 2016-2017. 

Variáveis 

Reatividade cutânea à banana 

p r Positivo 

FA (FR) 

Negativo 

FA (FR) 

Histórico pessoal de rinite alérgica 

e/ou asma 
  0,365 0,103 

Sim 9 (47,4) 51 (38,9)   

Não 10 (52,6) 61 (46,6)   

Histórico pessoal de alergia alimentar   0,770 0,066 

Sim 3 (15,8) 19 (14,5)   

Não 15 (78,9) 95 (72,5)   

Histórico pessoal de anafilaxia   0,127 -0,171 

Sim 2 (10,5) 5 (3,8)   

Não 11 (57,9)
a
 107 (81,7)

b
   

Histórico familiar de rinite alérgica 

e/ou asma 
  0,891 - 0,006 

Sim 11 (57,9) 78 (59,5)   

Não 5 (26,3) 32 (24,4)   

Histórico familiar de alergia alimentar   0,898 -0,043 

Sim 4 (21,1) 25 (19,1)   

Não 10 (52,6) 76 (58)   

Fonte:  Instrumentos da pesquisa. 

Notas:  
1
As frequências relativas (FR) estão representadas em relação à reatividade cutânea à banana/variáveis das 

linhas. 

 
2
p = valor de p; r = coeficiente de Pearson. 

3 
O símbolo (*) indica diferença significativa dos testes estatísticos (p<0,05).  

4
 Letras diferentes (

a,b
) nas colunas indicam diferença significativa entre as proporções (a,b<0,05). 

5
A taxa de não resposta (não sei): variou de 12 a 23%. 
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IV TABELAS 

Tabela 2 – Frequências absoluta (FA) e relativa (FR) do perfil do contato ocupacional com látex 

segundo a reatividade cutânea à banana em profissionais dos serviços de saúde (n=150), Lagarto, 
SE, 2016-2017. 

Variáveis 

Reatividade cutânea à banana 

P R Positivo 

FA (FR) 

Negativo 

FA (FR) 

Tempo de contato ocupacional    0,403 -0,089 

≤ 4 anos  3 (15,8) 36 (27,5)   

≥ 5 anos  16 (84,2) 95 (72,5)   

Frequência semanal de contato ocupacional    0,582 0,045 

≤ 3 dias  5 (26,3) 27 (20,8)   

≥ 4 dias  14 (73,7) 103 (79,2)   

Tempo diário de contato ocupacional   1,000 0,013 

  4 horas 6 (31,6) 39 (29,8)   

≥ 5 horas  13 (68,4) 92 (70,2)   

Faixa do perfil do contato ocupacional   0,527 -0,003 

Baixo (0 a 4 pontos) 2 (10,5) 23 (17,6)   

Médio (5 a 7 pontos) 13 (68,4) 72 (55)   

Alto (Acima de 7 pontos) 4 (21,1) 36 (27,5)   

Fonte:  Instrumentos da pesquisa. 

Notas:  
1
As frequências relativas (FR) estão representadas em relação à reatividade cutânea à banana/variáveis da 

linha. 

 
2
p = valor de p; r = coeficiente de Pearson. 

3 
O símbolo (*) indica diferença significativa dos testes estatísticos (p<0,05).  

4
 Letras diferentes (

a,b
) nas colunas indicam diferença significativa entre as proporções (a,b<0,05). 
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IV TABELAS 

Tabela 3 – Frequências absoluta (FA) e relativa (FR) do perfil das reações às luvas de látex em 

profissionais dos serviços de saúde (n=150), Lagarto, SE, 2016-2017. 
 Frequência da presença de sinais e sintomas nas mãos/olhos  

FA (FR) 

 Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Prurido  77 (51,3) 30 (20) 33 (22) 7 (4,7) 3 (2) 

Eritema 110 (73,3) 18 (12) 14 (9,3) 6 (4) 2 (1,3) 

Descamações/fissuras 72 (48) 21 (14) 36 (24) 15 (10) 6 (4) 

Vesículas/bolhas 135 (90) 9 (6) 3 (2) 1 (0,7) 2 (1,3) 

Conjuntivite alérgica 133 (88,7) 7 (4,7) 8 (5,3) 2 (1,3) - 

Fonte:  Instrumentos da pesquisa. 

Nota:  
1
As frequências relativas (FR) estão representadas em relação às variáveis da linha. 

  



18 
 

IV TABELAS 

Tabela 4 – Frequências absoluta (FA) e relativa (FR) da frequência da manifestação de sinais e 

sintomas às luvas de látex segundo a reatividade cutânea à banana em profissionais dos serviços de 
saúde (n=150), Lagarto, SE, 2016-2017. 

Variáveis 

Reatividade cutânea à banana 

P R Positivo 

FA (FR) 

Negativo 

FA (FR) 

Faixa da frequência de sinais e sintomas    0,381 -0,084 

Baixo (0 a 3 pontos) 10 (52,6) 89 (67,9)   

Médio (4 a 6 pontos) 7 (36,8) 30 (22,9)   

Alto (Acima de 7 pontos) 2 (10,5) 12 (9,2)   

Fonte:  Instrumentos da pesquisa. 

Notas:  
1
As frequências relativas (FR) estão representadas em relação à reatividade cutânea à banana/variáveis da 

linha. 

 
2
p = valor de p; r = coeficiente de Pearson. 

3 
O símbolo (*) indica diferença significativa dos testes estatísticos (p<0,05).  

4
 Letras diferentes (

a,b
) nas colunas indicam diferença significativa entre as proporções (a,b<0,05). 
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IV TABELAS 

Tabela 5 – Frequências absoluta (FA) e relativa (FR) das reações às frutas/legumes em 
profissionais dos serviços de saúde que possuem contato ocupacional com látex (n=150), Lagarto, 
SE, 2016-2017. 
 Frequência da presença de sinais e sintomas às frutas/legumes 

FA (FR) 

 Nunca Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

Prurido  93 (62) 21 (14) 28 (18,7) 2 (1,3) 6 (4) 

Muco/deglutição dificultada  123 (82,0) 15 (10) 11 (7,3) 1 (0,7) - 

Rouquidão/tosse 124 (82,7) 10 (6,7) 13 (8,7) 3 (2,0) - 

Náuseas/azia 86 (57,3) 21 (14) 35 (23,3) 5 (3,3) 3 (2) 

Dor/distensão abdominal 84 (56) 23 (15,3) 37 (24,7) 4 (2,7) 2 (1,3) 

Vômitos/diarreia 123 (82) 18 (12) 8 (5,3) 1 (0,7) - 

Fonte:  Instrumentos da pesquisa. 

Nota:  
1
As frequências relativas (FR) estão representadas em relação às variáveis da linha. 
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IV TABELAS 

Tabela 6 – Frequências absoluta (FA) e relativa (FR) da frequência de manifestação de sinais e 
sintomas às frutas/legumas segundo a reatividade cutânea à banana em profissionais dos serviços de 
saúde que possuem contato ocupacional com látex (n=150), Lagarto, SE, 2016-2017. 

Variáveis 

Reatividade cutânea à banana 

P r Positivo 

FA (FR) 

Negativo 

FA (FR) 

Faixa da frequência de sinais e sintomas    0,196 -0,086 

Baixo (0 a 3 pontos) 11 (11,8) 82 (88,2)   

Médio (4 a 6 pontos) 2 (6,7) 28 (93,3)   

Alto (acima de 7 pontos) 6 (22,2) 21 (77,8)   

Fonte:  Instrumentos da pesquisa. 

Notas:  
1
As frequências relativas (FR) estão representadas em relação às variáveis da linha/reatividade cutânea à 

banana. 

 
2
p = valor de p; r = coeficiente de Pearson. 

3 
O símbolo (*) indica diferença significativa dos testes estatísticos (p<0,05).  

4
 Letras diferentes (

a,b
) nas colunas indicam diferença significativa entre as proporções (a,b<0,05). 

 

  



21 
 

IV TABELAS 

Tabela 7 – Frequências absoluta (FA) e relativa (FR) da frequência de manifestação de sinais e 
sintomas às frutas/legumes segundo o perfil de contato com luvas de látex em profissionais dos 
serviços de saúde (n=150), Lagarto, SE, 2016-2017. 

Variáveis 

Faixa do perfil de contato com luvas de látex 

P r Baixo 

FA (FR) 

Médio 

FA (FR) 

Alto 

FA (FR) 

Faixa da frequência de sinais e sintomas 

em relação às luvas de látex  
  

 
0,070 0,157 

Baixo (0 a 3 pontos) 20 (80) 56 (65,9) 23 (57,5)   

Médio (4 a 6 pontos) 5 (20) 20 (23,5) 12 (30)   

Alto (acima de 7 pontos) - 9 (10,6) 5 (12,5)   

Faixa da frequência de sinais e sintomas 

em relação à frutas/legumes 
  

 
0,073 0,009 

Baixo (0 a 3 pontos) 18 (72) 48 (56,5) 27 (67,5)   

Médio (4 a 6 pontos) 4 (16) 20 (23,5) 6 (15)   

Alto (acima de 7 pontos) 3 (12) 17 (20) 7 (17,5)   

Fonte:  Instrumentos da pesquisa. 

Notas:  
1
As frequências relativas (FR) estão representadas em relação às variáveis da linha/reatividade cutânea à 

banana. 

 
2
p = valor de p; r = coeficiente de Pearson. 

3 
O símbolo (*) indica diferença significativa dos testes estatísticos (p<0,05).  

4
 Letras diferentes (

a,b
) nas colunas indicam diferença significativa entre as proporções (a,b<0,05). 
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IV TABELAS 

 

Tabela 8 – Frequências absoluta (FA) e relativa (FR) da frequência de manifestação de sinais e 
sintomas às luvas de látex segundo a frequência de manifestação de sinais e sintomas às 

frutas/legumes em profissionais dos serviços de saúde (n=150), Lagarto, SE, 2016-2017. 

Variáveis 

Faixa da frequência de sinais e sintomas 

em relação à frutas/legumes  
p r 

Baixo 

FA (FR) 

Médio 

FA (FR) 

Alto 

FA (FR) 

Faixa da frequência de sinais e sintomas 

em relação às luvas de látex 
  

 
0,076 0,315 

Baixo (0 a 3 pontos) 73 (78,5)
a
 14 (46,7)

b
 12 (44,4)

b
   

Médio (4 a 6 pontos) 15 (16,1)
a
 13 (43,3)

b
 9 (33,3)

b
   

Alto (7 a 16 pontos) 5 (5,4)
a
 3 (10)

a,b
 6 (22,2)

b
   

Fonte:  Instrumentos da pesquisa. 

Notas:  
1
As frequências relativas (FR) estão representadas em relação às variáveis da linha/reatividade cutânea à 

banana. 

 
2
p = valor de p; r = coeficiente de Pearson. 

3 
O símbolo (*) indica diferença significativa dos testes estatísticos (p<0,05).  

4
 Letras diferentes (

a,b
) nas colunas indicam diferença significativa entre as proporções (a,b<0,05). 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA 

Prezado profissional da área da saúde, nós pesquisadores, solicitamos, por gentileza, que responda as 
questões abaixo com o máximo de sinceridade. É importante lembrar que não é necessário colocar o seu 
nome nas folhas e que todas as respostas dadas por você serão sigilosas e misturadas com as de outros 
profissionais. Portanto, não será possível fazer a sua identificação. 

Identificação inicial ID:  

Idade: _____ Sexo: ____ Formação:______________________________________ 

 

Local de trabalho 1:____________________________________________________ 

 

Setor: ______________________________________________________________ 

 

Local de trabalho 2:____________________________________________________ 

 

Setor: ______________________________________________________________ 

 

1. Há quanto tempo trabalha na área da saúde? 

(    ) < 1  ano   (     ) ≥ 1 a < 3 anos (      ) ≥ 3 a < 5 anos    (     ) ≥ 5 a < 10 anos    

(     ) ≥ 10 anos 

 

Histórico de hipersensibilidade  

 

1. Você tem rinite alérgica? 

(    ) Não    (     ) Sim, diagnosticado  (      ) Acho que sim    (     ) Não sei     

2. Você tem asma brônquica? 

(    ) Não    (     ) Sim, diagnosticado  (      ) Acho que sim    (     ) Não sei     

3. Na sua família (pais, irmãos, tios e avós) tem casos de rinite alérgica ou asma brônquica? 

(    ) Não    (     ) Sim, diagnosticado  (      ) Acho que sim    (     ) Não sei     

4. Você tem alergia alimentar? 

(    ) Não    (     ) Sim, diagnosticado  (      ) Acho que sim    (     ) Não sei     

5. Na sua família (pais, irmãos, tios e avós) tem casos de alergia alimentar? 

(    ) Não    (     ) Sim, diagnosticado  (      ) Acho que sim    (     ) Não sei     

6. Você tem antecedente de anafilaxia? 

(    ) Não    (     ) Sim, diagnosticado  (      ) Acho que sim    (     ) Não sei    

 



27 
 

 
Perfil do contato com luvas de procedimento e cirúrgicas de látex 

 

1. Há quanto tempo você usa luvas de látex? 

(    ) < 1  ano  (     ) ≥ 1 a < 3 anos (      ) ≥ 3 a < 5 anos    (     ) ≥ 5 a < 10 anos    

(     ) ≥ 10 anos 

2. Com qual frequência semanal, em média, você usa luvas de látex? 

(    ) 0-1 dia    (     ) 2-3 dias (      ) 4-5 dias    (     ) 6-7 dias    

3. Quantas horas por dia, em média, você usa luvas de látex? 

(    ) < 4 horas    (     ) ≥ 4 a < 8 horas (      ) ≥ 8 a < 12 horas   (     ) ≥ 12 a < 16 horas   (     ) ≥ 16 

horas 

 
Histórico de reações com luvas de procedimento ou cirúrgicas de látex 

 

1. Com que frequência você apresenta prurido/coceira nas mãos ao calçar as luvas? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

2. Com que frequência você apresenta eritema/vermelhidão nas mãos ao calçar as luvas? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

3. Com que frequência você apresenta descamação/fissuras nas mãos ao calçar as luvas? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

4. Com que frequência você apresenta vesículas/bolhas nas mãos ao calçar as luvas? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

5. Com que frequência você apresenta conjuntivite alérgica ao calçar as luvas? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

 

 
Histórico de outras reações ao látex 

 

1. Com que frequência você apresenta prurido/irritação ao utilizar/ter contato com 

preservativos/camisinhas? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

2. Com que frequência você apresenta prurido/irritação ao ter contato com balão/bexiga de festa? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

 
Histórico de contato com látex durante procedimentos clínicos/hospitalares  

 

1. Com qual frequência você foi submetido a algum procedimento invasivo (cirurgias, dreno, 

sondas, cateteres)? 

(    ) Nenhuma    (     ) 1-2 vezes (      ) 3-4 vezes    (     ) 5-6 vezes    
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(     ) Mais de 7 vezes 

2. Se você passou por algum procedimento invasivo, em qual(is) fase(s) da vida ocorreu(ram)? 

(    ) Recém-nascido até 1 ano   (     ) Infância (      ) Adolescência    (     ) Adulto    

(     ) Idoso 

 

Histórico de reações a frutas e/ou legumes  

 

1. Com que frequência você apresenta prurido/coceira no palato/língua/garganta ao ingerir algum 

tipo de fruta/legume? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

2. Com que frequência você apresenta excesso de muco/dificuldade de deglutir ao ingerir algum 

tipo de fruta/legume? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

3. Com que frequência você apresenta rouquidão/tosse ao ingerir algum tipo de fruta/legume? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

4. Com que frequência você apresenta dor e/ou distensão abdominal ao ingerir algum tipo de 

fruta/legume? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

5. Com que frequência você apresenta náuseas/azia ao ingerir algum tipo de fruta/legume? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 

6. Com que frequência você apresenta vômitos/diarreia ao ingerir algum tipo de fruta/legume? 

(    ) Nunca    (     ) Raramente  (      ) Às vezes     (     ) Frequentemente      (     ) Sempre 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS 

 

ID: Reações apresentadas 

Substância 

aplicada 

Eritema 

(S/N) 

Pápula 

regular 
(S/N) 

Pápula (S/N) (diâmetro) 

 

10 min 15 min 

Soro   D1 D1 

D2 D2 

Histamina   D1 D1 

D2 D2 

Banana    D1 D1 

D2 D2 

ID: Reações apresentadas 

Substância 

aplicada 

Eritema 
(S/N) 

Pápula 
regular 

(S/N) 

Pápula (S/N) (diâmetro) 
 

10 min 15 min 

Soro   D1 D1 

D2 D2 

Histamina   D1 D1 

D2 D2 

Banana    D1 D1 

D2 D2 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – CAMPUS DE LAGARTO 

 

 Esta pesquisa intitula-se REATIVIDADE CUTÂNEA À BANANA E FATORES DE 

RISCO PARA SÍNDROME LÁTEX-FRUTA  EM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE, 
e está sendo desenvolvida por Ayla Nauane Ferreira dos Santos da Universidade Federal de 

Sergipe, sob a orientação da Professora Dra. Flávia Márcia Oliveira.  

Os objetivos da pesquisa são: avaliar o perfil do contato dos profissionais de saúde com 

látex e se os mesmos possuem sinais e sintomas de alergias contra o látex das luvas e reações 
cruzadas com banana. Para isso, faremos perguntas sobre o histórico de contato com látex e reações 
alérgicas ao mesmo, bem como a ocorrência de sinais e sintomas após a ingestão de frutas. Testes 

na pele serão utilizados para verificar a reação com banana. Esta análise contribuirá para promoção 
de ações de educativas sobre a síndrome látex-frutas. 

 A participação na pesquisa é voluntária e, portanto, o profissional não é obrigado a fornecer 
as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pelos pesquisadores. Caso não 
participar da pesquisa, ou resolver a qualquer momento desistir de participar, não sofrerá nenhum 

dano, prejuízo, nem haverá modificação na assistência que vem recebendo na Instituição. 
 Os riscos para participar desta pesquisa são mínimos uma vez que não será necessário 

escrever o nome do participante na folha do questionário, ou seja, todas as informações ficarão em 
segredo e bem guardadas. Para a realização do teste, os materiais (lanceta) serão utilizados 
individualmente – aberto/descartado na presença do profissional; os pesquisadores serão treinados 

para realização e observação de qualquer sinal de complicação; não existe na literatura relatos de 
complicação contra extratos de banana ao realizar este teste. No entanto, estaremos com 

profissionais de saúde preparados para lidar com situação de emergência durante a ocorrência dos 
testes. 

Solicito sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos científicos e 

publicar em revista científica. Por ocasião da divulgação dos resultados, os nomes dos participantes 
não serão revelados, os resultados serão apresentados em um conjunto de outros profissionais do 

município. Será garantida a privacidade dos dados e informações fornecidas, que se manterão em 
caráter confidencial.  
 Os pesquisadores responsáveis estarão a sua disposição para qualquer esclarecimento que 

considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. O contato pode ser pessoalmente no 
Departamento de Educação em Saúde localizado no Campus Professor Antônio Garcia Filho/UFS, 

Centro, Lagarto-SE, por email fmo.ufs@hotmail.com ou telefone: (79) 2105-6550. 
 Eu, ______________________________________________ (nome), declaro que fui 
devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento para participar da pesquisa e para 

publicação dos resultados. Fica registrado que tenho conhecimento de que essas informações, dados 
e/ou material serão usados pelos responsáveis pela pesquisa com propósitos científico, e que 

receberei uma cópia deste documento. 
 
            _________________________, ______ de ______________________de 2016. 

 
          _______________________________________________________________ 

 
Assinatura do profissional 

 

  _____________________________________________________________________ 
   Assinatura do (a) Pesquisador (a) 

 

mailto:fmo.ufs@hotmail.com
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ANEXO A – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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ANEXO B – NORMAS DA REVISTA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS 
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