
Alergologia

Alergias



As doenças alérgicas têm vindo a au-
mentar exponencialmente nos últimos 
anos, sendo causa frequente de recurso 
a serviços de urgência e a consultas.

 
É resultado de uma resposta anómala 

a um determinado desencadeante. 
 
Estas doenças estudam-se, inves-

tigam-se e tratam-se na Consulta de 
Alergologia.

deira no peito são os sintomas típicos 
desta doença. Há vários estadios de 
gravidade de asma, desde as formas 
ocasionais e esporádicas, até às formas 
persistentes que variam de ligeiras a 
graves. 

n   Eczema: desde pele seca a  “lesões 
vermelhas com comichão”

n  Urticária e angioedema: aparecimento 
de lesões “avermelhadas” prurigino-
sas,  “inchaço localizado ou disperso”

n  Alergia alimentar: pode surgir em di-
versos órgãos, desde pele, mucosas, 
intestino, até casos graves de anafilaxia

n  Alergia Medicamentosa: relacionada 
com o uso de medicamentos, po-
dend o atingir também diversos ór-
gãos, com diversas gravidades, até 
casos de choque anafilático.

DiAgnóstiCo

 o correto diagnóstico leva a uma 
correta terapêutica e sua prevenção.

na consulta de Alergologia inves-
tigam-se todos os possíveis factores 

 
MAnifEstAçõEs DE DoEnçA
AlÉrgiCA

 
As Doenças Alérgicas podem-se mani-
festar por diversos sintomas:
n  rinite: espirros, prurido, obstrução 

nasal frequente
n  Conjuntivite: lacrimejo frequente, 

prurido
n   Asma: A tosse, o aperto no peito, a difi-

culdade em respirar e a pieira ou chia-

AlErgiAs

desencadeantes visando uma melhor 
qualidade de vida dos doentes.

Para o correcto diagnóstico realizam-
-se na consulta diversos testes, nomea-
damente testes cutâneos por picada e 
testes de contacto (patch-test).

  
tErAPêUtiCA

 
o tratamento tem como primordial 

objectivo o rápido controlo das manifes-
tações de alergia e deverá ser iniciado o 
mais precocemente possível de forma a 
evitar formas mais graves de doença. 

É estabelecido na consulta um plano 
personalizado de terapêutica pre-
ventivo e de terapêutica de crise, se 
necessário.

Possibilita, ainda, a transmissão de 
informações sobre controlo ambiental 
com vista a minimizar os factores desen-
cadeantes das crises alérgicas.

Quando necessário é instituído trata-
mento de dessensibilização com vaci-
nas específicas.

 


