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Primavera favorece alergias
Polinizaçõx intensa e clima seco estimulam as crises, que devem ser tratadas adequadamente

a procura pelos consultórios aumenta Dr. Oresteslenibraqueprocura aumentanessaépoca
nessaépoCa.

	

As alergias respirató as podem sofrerefertos sazonais.	Deficiência - Alergia não é doença, ensina o médico,
As pessoas que têm o problema são tão sensíveis que mas uma deficiência do organismo de reagtràs agressões
percebem até mesmo pequenas modificações climáticas. do meio ambiente. O indivíduo pode nascerassim ou se
"Há pacientes que costumam dizer que pressentem a sensibilizar ao longo do tempo. Os alergenos são as

	

mudança do tempo", ressaltou Dr. Orestes.	substâncias que provocam as reações alérgicas. Aclarado

Na primavera, esse quadro se acentua. Alguns recorrem ovo contém, por exemplo, quatro ou cinco. Quando

	

avaporizadores e a bacias de água para umidificara casa,	reagimos defom,acontroladaaeles, conseguimos inativá-

	

enquanto aguardam a chegada da época das chuvas.	los. Se a resposta é exacerbada, as conseqüências são

	

á, também, outras formas de "sobreviver" a essa fase	manifestações na pele, nas vias respiratárias e no

COMO SE
CUIDAR NA
PRIMAVERA

• Se vocêjó tem problemas
de alergia e dependendo
do nível das reações, use
os medicamentos
específicos recomendados
por seu médico e tome
os cuidados necessários;

• Se for possível promover a
alteração do local das
florações mais intensas,
isso pode ajudara
prevenir as crises;

• No caso de umidade
relativa do ar muito
baixa, uma alternativa é
colocar umidificadores na
casa ou bacias com
água para amenizara
ambiente.

A
poética estação das flores
chegou e, com ela, a queda da

umidade relativa do ar e a polinização acen-
tuada. Transportado pela água, vento ou
animais - entre os quais se distingue uma
multidão de insetos—, o pólen se concentra na
atmosfera na primavera, causando muftadorde
cabeça em pais eflhos. Isto porque, ao respirar
esse ar "pesado", as pessoas que já sofrem de
aiergias podeniterreações mais intensas, Como
atesta o médico Orestes Braz Petrilo,
da Gerência-Geral de Saúde e Assistência,

(vejaquadro).	 aparelho digestivo.

Bacia com água e vaporizador são aliados
Tosse seca garganta"arranhando" e nariz "entupido".

Essas sensações nada agradáveis são vivenciadas pela
gerente de Publicação, Leda LaetitiaFreire Ribeiro,todas
as primaveras. "É um martírio. Somente quando começa
a estação das chuvas é que eu melhoro", afirma. Em
agosto, Leda teve que colocar uma bacia com água no
quarto, para aumentara umidade. Vaporizadortambém
é objeto de uso constante nessa época de clima seco.

Leda conta que os colegas costumam briricarcom ela
devido à sua alergia "Eles dizem que eutenho estômago
fraco", destaca A servidora sofre de nnfte etem reações
intensas a perfume, mofo, poeira, produtos químicos e
até mesmo a alguns tipos de medicamentos. A gerente
de Publicação se ressente dessa sensibilidade acentuada.
"Pareço frágil e me sinto envergonhada", diz Ela játentou
todos os tipos de tratamento e agora se aventura pela
medicina antroposófica. Mesmo assim, ressalta que a
alergia não a impede de leruma,ida normal. Como não

suporta perfumes, mas adora um "cheirinho" na casa,
costuma aromatizaro local com cravo da índia e canela,
que não agridem tanto seu nariz.

tenadeacenada
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VOCÊ SABIA
QUE...

• Quando o exame da h,stóna
familiar revela antecedentes
positivos para alergia no pai,
mãe, irmão ou irmã,
a risco de que o
ecém-nascido sofra de
alergia aumento duas,
três ou quatro vezes?
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