
Alergologia

Alergia a pólens



A alergia a pólens é a alergia de am-
biente exterior mais frequente em 
Portugal e noutros países.

Em Portugal existem muitas espé-
cies polínicas, cada uma a polinizar na 
sua época. A contagem polínica em 
Portugal existe durante todo o ano, mas 
mais elevadas e significativas entre os 
meses de Fevereiro e Outubro.

As condições atmosféricas determi-
nam o grau de polinização de deter-

Por outro lado, as plantas com flores 
muito coloridas (como por exemplo as 
rosas) raramente estão implicados em 
manifestações alérgicas.

Das espécies mais frequentemente 
implicadas em manifestações alérgi-
cas em Portugal temos:
n Gramíneas: grupo representado por 

diversas espécies, presentes em 
todo o Portugal continental e ilhas. 

minada espécie em cada região. Os 
períodos de chuva reduzem drastica-
mente a contagem polínica. O vento, 
a temperatura elevada e o tempo seco 
têm o efeito oposto com maior número 
e aumento da concentração de poléns 
na atmosfera. 

Os pólens de gramíneas, ervas, arbus-
tos e árvores são os que mais frequen-
temente estão implicados nas doenças 
alérgicas.
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Polinizam maioritariamente entre 
Abril e Junho.

n Parietaria: espécie que cresce junto 
a muros, paredes e casas antigas. 
Poliniza entre Fevereiro e Junho e 
entre Setembro e Outubro.

n Oliveira: é a árvore que mais frequen-
temente está implicada em manifes-
tações alérgicas. Poliniza entre Maio e 
Julho. Está presente em todo o con-
tinente. Atualmente muito frequente 
nas zonas urbanas, visto ser uma ár-
vore muito usada nos jardins públicos 
nos últimos anos.

n Artemisia: Poliniza de Abril a Setembro
 mais frequente no interior do país.
n  Pinheiro: Poliniza de Março a Maio.
n  Plátano: Poliniza de Março a Maio e 

mais frequente em zonas urbanas.
n  Cipreste: Poliniza de Novembro a 

Dezembro
n  Acácias: mais frequentes em zonas ru-

rais e polinizam de Fevereiro a Maio.
n   Salgueiro: Poliniza de Fevereiro a Abril.

A evicção do contacto com os pólens 
depende da espécie implicada, pois 
cada uma tem padrão diferente de po-
linização. No global deve:
n evitar áreas com polinização elevada 

(como por exemplo idas a parques e 
jardins)

n minimizar atividades exteriores (como 
desportos ao ar livre) principalmente 
em dias de maior polinização

n manter janelas e portas fechadas de 
casa e carro, principalmente em dias 
de maior polinização e com muito 
vento

n uso de óculos para proteção ocular.


