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Alergia a ácaros



Os ácaros constituem os alérge-
nos mais frequentes nas alergias em 
Portugal e outros países, como a rinite 
e a asma.

São artrópodes presentes nas nossas 
habitações. Das espécies mais impor-
tantes que causam doença no homem 
temos Dermatophagoides pteronyssinus, 
Dermatophagoides farinae, Lepidogliphus 
destructor e Blomia tropicalis.

estas condições. Altitudes superiores a 
1200 metros não favorecem o seu cres-
cimento, sendo quase inexistentes aí.

O alimento preferencial resulta da 
descamação humana. O Homem perde 
cerca de 1g de pele por dia. Assim, é nos 
locais onde se deposita mais descama-
ção humana que existem em maior con-
centração, como colchões, almofadas, 
tapetes e alcatifas, cortinados espessos.

Necessitam de condições específi-
cas de temperatura e humidade para 
se desenvolverem. São mais frequentes 
na Primavera e Outono por se reunirem 
nessas estações do ano as condições 
otimizadas para a sua reprodução e de-
senvolvimento (humidade entre 70 e 
80% e temperaturas >20ºC).

A baixa altitude e a proximidade 
aquática (marítima e fluvial) propiciam 

ALERGIA ÁCAROS

A sua evicção é importante como au-
xiliador no controlo da doença alérgica 
aos ácaros.

A principal atenção deve ser fornecida 
ao quarto e outras divisões onde se passe 
muito tempo.
n  O quarto deve ter mobiliário simples, re-

duzido ao indispensável com superfícies 
facilmente laváveis. Devem ser removi-
dos objetos que acumulem pó, nomea-
damente peluches, brinquedos e livros. 
Devem ser abolidas alcatifas, tapetes e 
cortinados espessos. Deve ser feito um 
arejamento e ventilação adequada.

n  O colchão é o sítio predileto no quarto 
de acumulação de ácaros. Deve ser 
dado especial ênfase à sua limpeza e 
arejamento. Deve ser aspirado frequen-
temente com aspirador de alta potên-
cia equipado com filtro HEPA. Preferir 
lençóis, edredões e almofadas sinté-
ticas, laváveis a temperatura igual ou 
superior a 60ºC. Ponderar uso de cober-
turas anti-ácaros em colchão e almo-
fada em casos selecionados.

n  A casa deve ser aspirada frequente-
mente e ter especial atenção nos 
sofás de tecido e superfícies estofadas. 
Quando for necessário ser o doente 
alérgico a fazer esta limpeza ponderar 
o uso de máscaras anti-ácaros.

n   O controlo da humidade relativa é im-
portante no controlo do crescimento 
dos ácaros. A humidade deve ser man-
tida entre os 50 a 60%. O uso de de-
sumidificadores pode ser benéfico 
nalgumas situações. O uso de ar con-
dicionado pode ser benéfico, mas deve 
ser prestado cuidado na limpeza dos 
filtros.


