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O que causa uma reação alérgica?
O que causa uma reação alérgica?
A reação alérgica é uma resposta extremamente
sensível a uma substância presente no ambiente ou
que tenha sido ingerida sob a forma de comida ou
bebida. Esta substância é, por vezes, denominada
"desencadeador" ou "alérgeno". Nem todos serão
sensíveis ou alérgicos às mesmas substâncias. A
gravidade das reações alérgicas pode variar de leve
a muito severa. Reações alérgicas graves são
chamadas de anafilaxia e podem colocar a vida em
risco.
As reações alérgicas podem ter várias causas. Os
exemplos incluem:
•

Desencadeadores ambientais, como poeira,
pólen e mofo

•

Produtos químicos inalados ou em contato
com a pele

•

Remédios

•

Alguns alimentos, como ovos, amendoim,
frutas silvestres e frutos do mar.

A dermatite de contato alérgica é uma reação que
causa coceira, vermelhidão e bolhas, e que ocorre
após o contato com plantas, como hera, carvalho ou
sumagre venenosos, ou com outras substâncias,
como níquel, perfumes, corantes ou látex. Essas
reações ocorrem de 24 a 48 horas após o contato com
a planta ou substância, e uma vez que a reação é
iniciada, leva de 2 a 3 semanas para desaparecer.
A dermatite de contato irritativa é uma reação
dolorosa e que, por vezes, causa coceira, devido à
reação a uma substância em contacto com a pele.
Essa substância pode ser detergente, sabão ou outro
produto de limpeza, assim como um produto químico
cáustico. Quanto mais concentrado o produto químico,
pior a reação. A dermatite de contato irritativa aparece
frequentemente nas mãos.
A dermatite atópica ou eczema é uma erupção que
apresenta vermelhidão, escamas e prurido e que, por
vezes, parece muito seca. O eczema é comum em
indivíduos com histórico de asma ou febre do feno
(rinite alérgica). Existem vários desencadeadores para
o eczema, como lã, animais de estimação, sabões,
detergentes e produtos de limpeza.

O que é uma reação alérgica
cutânea?
As reações alérgicas cutâneas podem ser causadas
por muitas coisas e podem assumir diversas formas.
Os sintomas típicos de uma reação alérgica cutânea
incluem pele que se apresenta:
•

Com coceira

•

Empelotada

•

Avermelhada

•

Inchada

•

Com escamações

A urticária é uma área avermelhada, com coceira e
inchaço, que varia em tamanho e pode aparecer em
qualquer parte do corpo. A urticária é frequentemente
causada por alergia a um alimento, remédio ou por
contato com uma determinada substância, como o
látex. Essas reações geralmente ocorrem de minutos
a uma hora após a ingestão ou exposição. A urticária
geralmente desaparece por si só quando o alérgeno
é removido.

O que é rinite alérgica ou febre do
feno?
A rinite alérgica ou febre do feno é uma alergia a
pólen. É muito comum e afeta as pessoas durante os
meses da primavera, verão e outono, quando as
plantas liberam pólen no ar. Os sintomas da febre do
feno se parecem frequentemente com infecções
respiratórias, tais como:
•

Espirros

•

Tosse

•

Coriza ou
congestão nasal

•

Coceira nos olhos,
nariz e garganta

•

Olhos
lacrimejantes

•

Olhos vermelhos e
inchados

Seu médico irá diagnosticar a rinite alérgica por meio
de exames de pele e sangue. Ambos os testes de
anticorpos ou de células que combatem a doença
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determinam o que está causando as reações
alérgicas. O tratamento inclui evitar os alérgenos,
usar anti-histamínicos e, por vezes, vacinas contra
alergia para reduzir a sensibilidade do corpo.

O que é a anafilaxia?
A anafilaxia é uma reação alérgica grave que pode
colocar a vida em risco. Ocorre de segundos a
minutos após a exposição a um alérgeno ao qual se
é hipersensível. A anafilaxia ocorre quando grandes
quantidades de substâncias químicas são liberadas
pelo sistema imunológico. Isso provoca uma
subsequente
queda
na
pressão
arterial,
estreitamento das passagens aéreas e choque. Os
sintomas da anafilaxia incluem:
• Pulso fraco e
• Náusea
acelerado
• Errupção cutânea • Vômito
•

Respiração difícil

•

Perda de
consciência

Os alérgenos que causam a anafilaxia em algumas
pessoas incluem:
• Alguns remédios, como a penicilina
• Alimentos, como amendoins, nozes, crustáceos,
ovos
• Picadas de abelhas, yellow jackets, vespas e
marimbondos
• Látex
• Drogas usadas na anestesia geral.
• Contrastes usados em exames médicos, como
raios-X e tomografias.
O que fazer em uma emergência:
Caso esteja com alguém que está tendo um episódio
anafilático, é muito importante obter ajuda
imediatamente. Isso pode incluir:
 Chamar 9-1-1
 Verificar o pulso e a respiração da pessoa e,
caso necessário, administrar CPR
 Ministrar qualquer remédio que a pessoa
possa ter consigo para neutralizar a reação,
como epinefrina.

Como se trata a anafilaxia?
Durante uma reação anafilática, o pessoal que atende
emergências pode ter que ministrar CPR, caso a
respiração tenha cessado. Também podem ministrar o
seguinte:
•
•
•
•
•

Epinefrina ou adrenalina para reduzir a resposta
alérgica do corpo
Oxigênio
Anti-histamínicos intravenosos para reduzir a
inflamação das passagens aéreas
Albuterol para aliviar a dificuldade respiratória
Esteróides para prevenir novos sintomas.

Métodos de prevenção
A melhor forma de prevenir novos episódios
anafiláticos é evitar a substância que desencadeia os
episódios. É importante também:
 Usar um bracelete médico para alertar outras
pessoas sobre sua alergia
 Manter um kit de emergência devidamente
abastecido, incluindo epinefrina, caso receitada
pelo seu médico, para o evento de uma reação.
 Afastar-se lentamente de insetos que picam e
evitar tentar atingi-los com tapas. Sempre usar
calçados fora de casa para evitar pisar em insetos
que picam.
 Ler atentamente todos os rótulos dos alimentos,
caso tenha alergia alimentar. Quando comer fora,
perguntar sobre os ingredientes, caso esta
informação não conste do cardápio.
 Certifique-se de informar seu provedor de
assistência médica sobre qualquer alergia a
remédios, alimentos ou desencadeadores
ambientais que possa ter.
Fonte:
Academia americana de alergia, asma e imunologia. (2007). Tips to remember:
Allergic skin conditions. Extraído de www.aaaai.org
Clínica Mayo. (2008). Anaphylaxis. Extraído de www.mayoclinic.com
EUA Administração federal de alimentos e remédios dos EUA. (2005). Allergies
to hay fever. Extraído de www.fda.gov
11/2008

Para obter mais informações ou para saber mais sobre os serviços e programas especializados disponíveis no Danbury
Hospital, visite www.DanburyHospital.org
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