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Alergias 

• Reações de hipersensibilidade imunológica 
desencadeada por contato com substâncias 
usualmente inofensivas. 

• Alergias são comuns: ocorrem em cerca de ¼ 
(25%) da população mundial. 

• Algumas reações alérgicas são graves e 
envolvem risco de morte: importância da 
compreensão do diagnóstico, tratamento e 
prevenção das doenças alérgicas.   



Aumento das Doenças Alérgicas nas Últimas Décadas: 
Relação inversa entre a incidência de doenças infecciosas e 

doenças imunológicas, 1950-2000.  
(Bach, NEJM 2002; 347:911-920) 



Doenças alérgicas: interação entre 
genética e ambiente 

• Fatores genéticos são importantes no desenvolvimento das 
alergias 

• Entretanto, são as mudanças ambientais que determinam o 
aumento da prevalência das alergias nas últimas décadas: 
– Aumento da exposição aos aeroalérgenos domiciliares (maior 

tempo em ambientas fechados) 
– Mudanças de hábitos alimentares 
– Redução de atividades físicas 
– Obesidade 
– Teoria da higiene: redução das infecções virais e bacterianas nos 

primeiros anos de vida resulta em maior frequência de 
fenômenos alérgicos 
 





A Marcha Alérgica 

 



Sintomas Alérgicos Comuns 
• Nariz: espirros, prurido, coriza 
• Seios da face: sinusite alérgica 
• Olhos: prurido, lacrimejamento, irritação 
• Ouvidos: obstrução, dor, baixa audição 
• Vias aéreas: tosse, chieira, falta de ar 
• Pele: prurido, eczema, urticária 
• Trato gastrointestinal: dor e distensão abdominal, vômitos, 

diarréia 
• Anafilaxia: reação alérgica disseminada, com manifestações 

na pele, mucosas, tratos respiratório e digestivo, sistema 
cardiovascular — emergência médica 



Alergias mais comuns 

• Alergia a inalantes 
• Alergia a medicamentos 
• Alergia alimentar 
• Alergia a picada de insetos himenópteros: 
• Alergia de contato 



Alergia a Inalantes 

• Ácaros, barata, fungos 
do ar e epitélios de 
animais domésticos são 
os principais alérgenos  



Dormindo com o inimigo: 
ameaças e cuidados no 

quarto de dormir 



Alergia a Medicamentos 

• Medicamentos mais comumente envolvidos: 
– aspirina e outros anti-inflamatórios 
– penicilina e outros antibióticos 
– anestésicos e meios de contraste radiológicos 

• Manifestações clínicas 
– Urticária 
– Tosse e chieira 
– Anafilaxia 

• Identificação de fatores de risco 
• Prevenção de casos graves 



Alergia Alimentar 

• Pode ocorrer em qualquer faixa etária (mais 
comum em crianças pequenas) 

• Alimentos mais comumente envolvidos: 
– Leite de vaca, ovo, soja, amendoim e castanhas, 

frutos do mar 

• Manifestações clínicas diversificadas: sintomas 
cutâneos, respiratórios e gastrointestinais 

• Risco de anafilaxia 
 



Alergia a Picada de Insetos 
Himenópteros 

• Insetos himenópteros: abelha, formiga, 
marimbondo e vespa 

• Em pacientes sensíveis as reações tendem a 
ser agravar com a repetição da exposição 

• Risco de anafilaxia 



Alergia de contato 

• Dermatite de contato ou eczema 
• Agentes mais comuns: metais, látex, 

substâncias fotossenssibilizantes 
 



Diagnóstico das Alergias 
História e exame clínico 
Exames complementares 



Tratamento 

• Medicações anti-alérgicas 
• Corticosteróides tópicos (intranasal, 

inalatório) 
• Tratamento da anafilaxia 
• Imunoterapia 
 



Prevenção das Doenças Alérgicas 

• Hábitos de vida 
• Identificação de fatores de risco 
• Diagnóstico e tratamento precoces 
• Identificação dos casos graves 
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