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MAS, O QUE SÃO AS ALERGIAS?
As alergias, ou doenças alérgicas, englobam um largo espectro de
patologias desde a asma, rinite, alergias a medicamentos, alimentos ou
picadas de insecto, urticária, entre outros, com gravidades que variam
desde sintomas ligeiros a reacções graves que podem levar à morte.

O QUE PROVOCA AS ALERGIAS?
Qualquer que seja a doença alérgica, a base é sempre uma reacção
anormal do sistema imune a uma qualquer substância (designadas por
alergenos) que normalmente não causaria reacção. Estas reacções
são específicas para um determinado alergeno.

COMO COMEÇAM AS ALERGIAS?
O desenvolvimento de alergias deve-se à produção de anticorpos
contra uma variedade de alergenos como pólens, fungos, pêlos de
animais, ácaros, alimentos ou medicamentos. Isto ocorre através de
um processo chamado de sensibilização, em que o sistema imune de
uma pessoa é exposto a uma dose suficiente de alergeno que levam
o corpo a produzir anticorpos contra essa substância. Desconhece-se
porque é que algumas pessoas desenvolvem alergias e outras não. As
doenças alérgicas parecem ter distribuição hereditária e nalguns
casos membros da mesma família apresentam alergia a uma comida
ou medicamento específico.
As alergias podem aparecer em qualquer idade mas o seu inicío
é mais frequente na infância ou no adulto jovem.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
Os sintomas provocados por alergenos aéreos, tais como pólens
ou ácaros, são sobretudo nas zonas de contacto com o mesmo:
• Espirros

• Secreções e obstrução nasal

• Tosse seca irritativa

• Comichão nos olhos, garganta, nariz…

• Olho vermelho e lacrimejo

• Manchas na pele

• Falta de ar

Os outros alergenos, tais como alimentos, medicamentos ou picadas
de insecto, podem causar os seguintes sintomas:
• Manchas na pele

• Dor abdominal

• Vómitos e/ou diarreia

Em casos graves pode haver inchaço generalizado, falta de ar grave
e hipotensão podendo levar ao coma e à morte. Os casos mais graves
são emergências médicas devendo recorrer imediatamente a um
Serviço de Urgência.

QUAIS OS TRATAMENTOS?
Os tratamentos podem ser dividos em tratamentos de fase aguda
e crónica. Em fase aguda são usados os antihistamínicos e em casos
mais graves corticoides ou nas emergências, adrenalina.
Em tratamento crónico podem ser utilizadas técnicas de desensibilização,
sendo este tratamento reservado a casos específicos.
Para o controlo de casos de asma existem medicações específicas
quer para a fase aguda quer para manutenção.

COMO PREVENIR?
A prevenção depende do tipo de alergenos:
• Alergenos domésticos: divisões devem ser aspiradas
frequentemente; evitar ter peluches nos quartos; não deixar
animais domésticos entrar em casa; uso de colchões anti-ácaros

• Alergenos do exterior: dificeis de evitar. Em Portugal existe um
boletim polínico com indicação dos níveis de pólens na atmosfera.
Visitar o site: www.rpaerobiologia.com.

• Alergias a alimentos: evitar os alimentos que causam a alergia.
Algumas marcas já indicam se os produtos possuem alguns dos
alergenos alimentares mais comuns.

• Alergias medicamentosas: caso tenha uma alergia a um
medicamento não se esqueça de informar sempre um profissional
de saúde que o esteja a atender.
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ALEITAMENTO MATERNO
Amamentar é a forma mais eficaz de alimentar
o seu bebé. O leite materno é único, completo,
equilibrado, está sempre à temperatura
adequada, está sempre preparado e pronto a dar
ao bebé. Para além disso, é durante
a amamentação que mãe e bebé partilham
momentos únicos de conhecimento recíproco
e de troca de amor e segurança (vinculação).

O leite materno é o único alimento que tem
os nutrientes adequados à idade do bebé e que se
adapta ao seu crescimento, ou seja, quando
o bebé nasce, o primeiro leite materno produzido,
chamado colostro, é rico em anti-corpos e muitos
tipos de leucócitos, que vão proteger o bebé
de infecções e alergias. É também rico em factores
de crescimento que ajudam na maturação
intestinal, prepara o sistema digestivo, evitando
a intolerância alimentar, tem um efeito laxante,
o que promove a saída de mecónio, e colabora na
prevenção da icterícia. É também rico em vitamina
A, que reduz a gravidade das infecções e previne
as doenças oculares.

Ao fim de alguns dias, o leite torna-se maduro.
Produzindo maior quantidade de leite, as mamas
ficam cheias, endurecidas e pesadas (subida
de leite).

O leite maduro diferencia-se ao longo da
mamada. O leite inicial é mais translúcido, sendo
rico em proteínas, lactose e muitos outros
nutrientes. O leite final é mais branco porque,
para além de outros nutrientes, contém gordura,
o que irá permitir que o bebé fique mais saciado.

Porque o leite materno é tão completo e diferen-
ciado, é importante que o bebé esvazie
completamente uma mama antes de passar
à outra. É também por ter tudo o que o bebé
precisa que não é necessário dar água até iniciar
a diversificação alimentar.

A produção de leite materno é influenciada
pela ocitocina e pela prolactina (hormonas
circulantes no organismo da mulher). A prolactina
é segregada após a mamada, para produzir leite
para a mamada seguinte. A ocitocina actua antes
ou durante a mamada para fazer o leite descer.
Todo este mecanismo é condicionado pela sucção
do bebé no mamilo. O estímulo provocado pela
sucção do bebé envia impulsos sensoriais que
indicam ao cérebro a necessidade de libertar
a ocitocina e a prolactina.

Se a mama permanecer cheia de leite, a produção
de leite é inibida porque se liberta uma substância
inibidora da produção de leite. Por isso, se o bebé
não esvaziar completamente o leite, este deve ser
retirado com uma bomba ou por aspersão
manual.

Além do aspecto nutricional, temos que considerar
o aspecto psicológico, através do desenvolvimento
do vínculo. O vínculo é a relação que se
estabelece entre a mãe e o bebé e que é tanto
mais forte quanto mais precocemente for iniciada,
por isso é extremamente importante que o bebé
mame logo a seguir ao parto.

Alguns estudos sugerem que a amamentação
pode ajudar a criança a desenvolver-se intelec-
tualmente.

O sucesso da amamentação depende de vários
factores, tais como, um ambiente tranquilo, uma
mãe confiante, de um bebé que faça uma “pega
correcta” e apoio familiar.

Para que a pega seja correcta, é necessário que:

• a mãe e o bebé estejam confortáveis,
tendo a mãe as costas bem apoiadas;

• o bebé esteja virado para a mãe com
os ombros e cabeça em linha recta,
“barriga com barriga”;

• A mãe aproxime o bebé da mama
(como num abraço);

• A boca do bebé esteja bem aberta e o nariz
ao nível do mamilo;

• O mamilo e parte da aréola estejam dentro
da boca do bebé (porção maior da aréola
visível na parte de cima da mama);

• O lábio inferior do bebé esteja virado para
fora e o queixo do bebé encostado à mama.

A forma ou o tamanho do mamilo não são
importantes, já que o bebé agarra também parte
da aréola.

A mãe pode amamentar sentada ou deitada,
desde que ambos estejam confortáveis. A posição
deitada é preferível para as mamadas nocturnas
ou quando a mãe está muito cansada.

O apoio familiar revela-se de grande importância,
uma vez que, após o parto, a mulher se encontra
mais vulnerável física e psicologicamente.
A adaptação ao novo estado familiar é geradora
de muita ansiedade, o que pode ser inibidor
da amamentação.

Nesta fase, o apoio do companheiro ou de fami-
liares e amigos com boas experiências de
amamentação são, por vezes, fundamentais para
a continuidade da amamentação.
A Organização Mundial de Saúde recomenda
a amamentação exclusiva até aos 6 meses.
Depois dos 6 meses, deve-se começar com
a diversificação alimentar com sopas ou papas,
mantendo a amamentação até aos dois anos.

Na USF Buarcos, encontra uma equipa
com formação em “Aconselhamento
em Amamentação”, disponível para
responder às suas dúvidas. Consulte-nos!!!

Fátima Filipe, Enfermeira Especialista em Saúde Infantil e Pediatria Médica de família USF Buarcos
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As doenças alérgicas são muito frequentes
na população e com grande impacto
social e pessoal, como causa frequente de absentismo
escolar ou laboral e diminuição da qualidade de vida
dos que destas sofrem.

Miguel Fernandes, Interno Compplementar de MGF
ALERGIAS



Como sabemos, para viver com saúde é imprescindível seguir
uma alimentação saudável. Estes alimentos, fornecem substâncias
ao organismo, para que se mantenham as funções vitais (respirar,
conservar a temperatura corporal, brincar, crescer).
A nova Roda dos Alimentos é composta por 7 grupos, de dimensões
diferentes, tendo em conta a proporção que cada um deles deve ter

na alimentação diária. Daí os alimentos se encontrarem dispostos em roda
e não em pirâmide como outrora.
Dentro do mesmo grupo encontram-se alimentos com propriedades
nutricionais semelhantes.
Cada grupo apresenta funções e características nutricionais específicas,
igualmente importantes, pelo que todos eles deverão estar presentes
na alimentação diária.

• Comer de três em três horas;
• Recomenda-se 6 a 7 refeições por dia:
pequeno-almoço, merenda a meio da
manhã, almoço, lanche, jantar e ceia;

• Alimentação variada, tendo em conta
a Roda dos Alimentos;

• Mastigar bem os alimentos;
• Cozinhar e temperar preferencialmente
com azeite;

• Comer entre 2 a 3 peças de fruta por dia;
• Use e abuse de toda a espécie de vegetais;
• Coma preferencialmente peixe
e carnes brancas,

• Use leite magro ou meio gordo em
substituição do leite gordo;

• Consuma apenas 2 a 3 ovos por semana;
• Use quantidades moderadas de azeite,
óleos vegetais e margarina polinsaturada;

• Eleja a água como bebida número um;
• Substitua o sal por ervas aromáticas.

BENEFÍCIOS

• Ajuda na prevenção de doenças;

• Promove o bem-estar físico e psicológico;

• Ajuda na manutenção de um peso
adequado;

• Permite o desempenho de actividades
de vida diária.

MALEFÍCIOS

• Obesidade/Anorexia;

• Diabetes Mellitus;

• Dislipidemias;

• Hipertensão Arterial;

• Doenças Cardiovasculares;

• Osteoporose.

ERROS ALIMENTARES

1. Saltar refeições e não tomar
o pequeno-almoço;

2. Elevado consumo de:
• Sal;
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes;
• Gorduras (enchidos, fritos);
• Açúcares (bolos, chocolate, açúcar).

ALIMENTAÇÃO E EXERCÍCIO FÍSICO
O exercício físico traz vários benefícios
ao organismo entre os quais destacamos:
• Acelera o metabolismo e queima calorias;
• Protege contra doenças;
• Reduz o stress;
• Auxilia na manutenção do peso;

Torne a sua vida mais activa, caminhe pelo
menos meia hora todos os dias!

GRUPOS FUNÇÃO
CARACTERÍSTICAS

Cereais,
seus derivados
e tubérculos

Tem como função manter
a temperatura corporal, fornecer
energia e promover a saciedade.

Hortícolas
Fruta

Regula todas as funções
do organismo.

Gorduras e Óleos Fonte energética

Lacticínios
Função construtora/
reparadora dos tecidos
(exemplo - ossos)

Carne, Pescado
e Ovo

Promover o crescimento,
manutenção e regeneração
das células do organismo.

Leguminosas
Fornecedores de energia, regulador
de funções corporais
(exemplo – função intestinal)

Água
Transporta os nutrientes e outras
substâncias no organismo ajudando
a manter a temperatura corporal.

CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Fruta - 20%

Hortícolas - 23%

Cereais e derivados - 28%

Gorduras e óleos - 2%

Lacticínios - 18%

Carne, pescado
e ovos - 5%

Leguminosos - 4%

Alunos de Enfermagem do 4º ano da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, a realizar Ensino Clínico na USF Buarcos:
Ana Maria Cipriano Antunes; Sara Salomé Mira Queirós; Vânia Catarina Mendes Pinto.

NÓS SOMOS O QUE COMEMOS
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Faculdade da Ciência da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto – Guia: Os alimentos na Roda. Lisboa: Instituto do Consumidor, Dezembro 2003. 52 p. ISBN: 972-8715-15-3.

Alguns medicamentos, tanto receitados pelo
médico como de venda livre, podem interferir
com a capacidade para conduzir em
segurança.

Frequentemente, os condutores só se aperce-
bem que têm essa capacidade alterada
quando enfrentam situações que requerem
uma resposta rápida e eficaz a fim de evitar
um acidente. Nessa altura, pode ser tarde
demais.

O efeito dos medicamentos é variável nas
várias pessoas. Contudo, o risco de acidente
é maior nas duas primeiras semanas de
tratamento, quando se tomam vários em
simultâneo ou se combinados com bebidas
alcoólicas.

De um modo geral, os efeitos nocivos dos
medicamentos são:

• Sonolência ou fadiga

• Tonturas ou sensação de cabeça vazia

• Dificuldade em se concentrar

• Irritação, agressividade ou passividade

• Náuseas ou mal-estar

• Alterações da coordenação motora

• Movimentos involuntários

• Alterações da visão

• Irregularidades na condução, variando
entre velocidade lenta e rápida
ou incapacidade de manter a trajectória

• Perda da noção de perigo

• Aumento do tempo de reacção

Se pensa que pode contrariar estes efeitos
mudando o modo como conduz, está
a enganar-se a si próprio e a colocar vidas
em risco.

Antes de tomar algum medicamento deve
aconselhar-se com o seu médico assistente.
Se no folheto informativo se adverte que
pode afectar a capacidade para a condução,
deve levar isso a sério.

Deve ter especial cuidado com os medica-
mentos utilizados para tratar:

• Insónias

• Ansiedade, depressão e stress

• Dores intensas
e algumas doenças reumáticas

• Alergias e rinite

• Gripes e constipações

• Hipertensão arterial

• Problemas de coração

• Epilepsia

• Retenção
de líquidos

• Náuseas

• Diabetes

• Problemas
dos olhos

A AUTOMEDICAÇÃO
É UM IMPORTANTE FACTOR
DE RISCO!
Mesmo nos medicamentos que não requerem
receita médica deve ter-se em atenção
as advertências constantes do folheto.
Não esqueça que alguns produtos de venda
em ervanárias também podem incapacitar
a pessoa para a condução.
Se está preocupado sobre os efeitos de um
medicamento que lhe foi receitado, não pare
de o tomar, deixe de conduzir até falar com
o seu médico assistente.
Sugestões para uma condução segura:
• Não tome os medicamentos de outras
pessoas.

• Tome apenas os medicamentos receitados
pelo seu médico.

• Quando iniciar a toma de um medicamento
que possa alterar a capacidade
de condução, antes de voltar a conduzir,
aguarde alguns dias até se ter adaptado
aos seus efeitos.

• Respeite as doses e os horários da toma
dos medicamentos.

• Não combine medicamentos com álcool,
drogas ou outras substâncias ou produtos,
mesmo que sejam naturais ou de ervanária
(p.ex. estimulantes ou energéticos).

• Assegure-se que o seu médico e farma-
cêutico sabem todos os medica-mentos que
está a tomar, tanto com receita como de
venda livre. Informe-se dos efeitos
secundários.

• Ao menor sinal de mal-estar interrompa
a condução, estacionando o veículo em
local apropriado.

• Se sofre de alguma doença crónica,
nomeadamente do sistema nervoso
ou do foro mental, epilepsia, diabetes,
hipertensão arterial ou perturbações
cardíacas, um tratamento adequado
é fundamental para que possa conduzir em
segurança.

PERIGO!
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ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Filipe Prazeres, Médico Interno de MGF

OS MEDICAMENTOS
E A CONDUÇÃO


