CARO CLIENTE, EM SEU BENEFÍCIO LEIA COM ATENÇÃO

ORIENTAÇÃO GERAL AOS PACIENTES PORTADORES DE ALERGIA
RESPIRATÓRIA, DERMATOLÓGICA E GASTRINTESTINAL DE ORIGEM
INALATÓRIA, INGESTATÓRIA OU ALIMENTAR.

CONTROLE DE AMBIENTE

O controle de ambiente é um conjunto de medidas importantes que precisam ser
colocadas em prática desde o início do tratamento. O objetivo deste controle não é
colocar o paciente “dentro de uma redoma” mas sim, diminuir rapidamente os
sintomas e reduzir as despesas com o uso dos remédios que controlam as crises.
Sua importância, entretanto, está no fato de possibilitar uma reprogramação do
sistema imunológico através da IMUNOTERAPIA ATIVADA, fazendo com que o
organismo recupere a tolerância ao contato alergênico.
Sem dúvida alguma, é preciso reduzir ao máximo possível o contato das
mucosas respiratória e gastrintestinal, com as substâncias que causam as alergias
(alergenos) e com as que desencadeiam e mantém as crises (irritantes), permitindo
assim que a imunoterapia atue.
Sabemos que os sintomas alérgicos se agravam quando o paciente entra em
contato por inalação ou ingestão com alergenos de poeira domiciliar, lã, mofos,
ácaros, cupins, baratas e outros inalantes, encontrados no interior de travesseiros,
almofadas e colchões. É exatamente por isso, que as crises alérgicas são mais
freqüentes a noite ou logo pela manhã.
É preciso também controlar os irritantes respiratórios, ou seja, as substâncias
de cheiro ativo que precipitam e mantém as crises. Estas substâncias, geralmente,
possuem cheiro forte e muitas vezes perfumes suaves, e são utilizadas na limpeza e
conservação de casa, escritórios, etc. e podem causar manifestações clínicas sem
que sejam a verdadeira causa.

Estas medidas de controle ambiental devem ser vistas como hábitos de higiene
e portanto mantidas por toda a vida. O paciente em tratamento tem a obrigação de
se empenhar no controle de ambiente de casa e/ou local de trabalho por serem
fundamentais para que o tratamento com a IMUNOTERAPIA ATIVADA obtenha
sucesso. Sem esta estreita colaboração dos pacientes ou de seus responsáveis, em
se tratando de crianças, não se obterá êxito no tratamento.

CONTROLE DOS ALERGENOS:

•

Recobrir colchões, travesseiros e almofadas com material impermeável (napa
ou tyvek – leia-se taivec), em envoltório completo sem respiradores ou zíper.
Fazer o mesmo com as demais camas do quarto, evitando deitar em camas que
não estejam nestas condições. Usar roupa de cama normal sobre a forração. Não
utilizar capas prontas, mandar confeccionar sob medida. Em caso de viagem,
leve uma lâmina de plástico para empacotar colchões e travesseiros.

ATENÇÃO: Uma pessoa em média passa 1/3 da vida sobre colchões e
travesseiros. Com o decorrer do tempo eles se enchem de pele, mofos e ácaros,
fezes, cadáveres e ovos eclodidos de ácaros etc. Além disso as pessoas transpiram
e aquecem o colchão criando um eco-sistema onde mofos e ácaros proliferam e
têm seu ciclo vital. Por isso é preciso forra-los completamente com material
impermeável para que os alergenos encontrados dentro dos colchões e
travesseiros não se desprendam do seu interior e sejam respirados (inalados) ou
engolidos (deglutidos), produzindo manifestações alérgicas e imunológicas. O não
revestimento completo de colchões e travesseiros levará o tratamento ao
insucesso.
Cuidado: Caso você não acredite nisso, bata em seu colchão e respire a poeira
que dele se desprende; você terá a pior crise de sua vida...
•

Sofás e poltronas devem ter seus estofados, se possível, revestidos com material
do mesmo tipo.

•

Não permanecer perto de cortinas e lavá-las com certa freqüência.

•

Não sentar ou deitar em tapetes.

•

Limpar diariamente toda a residência, sobretudo os locais onde haja permanência
por mais tempo. O quarto do paciente deverá ser limpo, cuidadosamente, usando
pano úmido e/ou aspirador de pó. Não usar vassoura, espanador, escova ou
panos secos.

•

Os filtros de ar condicionado e as pás dos ventiladores devem ser limpos
semanalmente, mesmo quando não estiverem sendo utilizados.

•

O paciente não deve espanar, varrer, arrumar camas, gavetas, estantes etc. Não
deve permanecer em casa nas horas de limpeza. Não sendo isso possível,
improvisar máscara com pano úmido.

•

As gavetas que se encontram em baixo das camas deverão ser limpas
regularmente, fazendo o mesmo com os objetos guardados em seu interior.

•

Limpar gavetas e armários com pano úmido. Eliminar todos os livros e brinquedos
expostos. Cuidado especial deve ser dado a revistas e papéis.

•

Não usar brinquedos de pano ou pelúcia, nem para enfeitar o quarto. Limpar
sempre os brinquedos armazenados em caixas.

•

Evitar ter plantas dentro de casa devido ao mofo que cresce tanto na terra como
no vaso ou xaxim.

•

Evitar contato ou lidar com animais de pelos e penas. Não permitir que durmam no
quarto do alérgico.

•

Evitar ambientes úmidos e o manuseio de objetos e roupas guardadas por longo
tempo, por estarem mofados e empoeirados.

•

Não usar cobertores ou edredons de lã e colchas de chenile, nem mesmo
colocados entre as cobertas. Substituir as cobertas citadas por cobertores de
acrílico puro ou acrílico com algodão. Usar alternativamente cobertores dos tipos
“thermocell”, mantas “scavone” ou colchas sem pelos ou toalhas. Os “cobre leito”
ou outros tipos de forros colocados entre o lençol e o colchão estão proibidos.
Caso o paciente sinta calor devido a forração, usar uma colcha do tipo “piquet”.
Caso o paciente tenha que dormir no mesmo quarto com outra pessoa, esta
deverá seguir as mesmas instruções.

•

Não usar agasalhos de lã, nem mesmo acrílica, pois em geral estão misturadas
com lã (não existe lã antialérgica). Usar unicamente agasalhos de flanela,
gabardina, veludo, nylon, malhas de seda ou algodão, couro, pelica, camurça,
moletom etc... Em se tratando de crianças de colo, as pessoas que tiverem
contato com as mesmas (pais, irmãos, babás etc..) devem utilizar os mesmos tipos
de agasalhos indicados acima.

•

Aplicar substâncias apropriadas nos locais em que haja desenvolvimento de
ácaros e mofos (fenol a 5% ou mertiolato incolor diluído em água, volume a
volume, isto é: 1 para 1). Não utilizar em hipótese alguma pastilhas antimofo,
naftalina, acaricidas, etc. por serem irritantes respiratórios potentes.

•

O “termofix” usado em laboratórios fotográficos é um equipamento que pode ser
instalado dentro de armários, para impedir o crescimento de mofos no seu interior.
Não usar equipamentos dos tipos “sterilair” ou “vaporeto” com esse objetivo, por
serem dispendiosos.

•

Evitar residências fechadas há longo tempo, bibliotecas, sótãos, porões,
adegas, estábulos, cocheiras, galinheiros etc...

CONTROLE DOS IRRITANTES RESPIRATÓRIOS E GASTRINTESTINAIS:

Saiba que os irritantes respiratórios e gastrintestinais provocam manifestações
alérgicas, mesmo depois que o cheiro que os caracteriza tenha desaparecido (ação
residual). Eles não são os verdadeiros causadores das alergias mas, como
inflamam as mucosas reduzem os níveis das defesas imunológicas permitindo que
uma quantidade menor de alergenos atue, desencadeando as crises
• Não fumar, Evitar ambientes enfumaçados e ficar perto de pessoas fumando ou de
cinzeiros, mesmo com cigarro apagado. Não deixar que fumem no quarto do
paciente.
• Procurar ter vida ao ar livre, caminhar ou andar de bicicleta. A natação é permitida,
menos para as pessoas que tenham deformidade torácica. Os indivíduos que a
possuem não devem praticar esportes como futebol, basquete, vôlei, tênis, etc.
que exigem um esforço muito grande, responsável pelo desencadeando de crises.
Nestes casos está indicada a fisioterapia respiratória na correção das
deformidades e dos problemas de mecânica e dinâmica respiratória. Os
enfisematosos e os respiradores bucais também se beneficiam da fisioterapia
respiratória.
• Não aplicar em casa nenhum inseticida, inclusive as chamadas "espirais" bem
como repelentes de insetos. Não usar dedetização com massas por ser também
um irritante respiratório. Não existe dedetização antialérgica. Todos os inseticidas
são irritantes respiratórios. Como alternativa sugerimos a utilização de loção
repelente sem cheiro, nos pacientes com alergia a picada de insetos.
• Evitar quaisquer substâncias com odores ativos por serem irritantes respiratórios e
gastrintestinais. Como exemplo, citamos: perfumes fortes de talco e sabonetes,
desinfetantes, ceras, gasolina, querosene, óleo, fumaças em geral, formol,
amônia, éter, tinta para paredes, colas etc...
• Não permanecer em residências pintadas ou enceradas recentemente.
• Usar sabonetes, com pouco perfume tipo lux, palmolive, etc. e, se possível,
desodorantes e xampus sem perfume. Evitar maquiagem em pó.
• Não deixar que o alérgico entre em contato com sabão em pó e amaciantes de
roupa ou sabão que contenha amaciante. Na utilização de sabão em pó
convencional (detergente em pó), tenha certeza que a roupa foi enxaguada pelo
menos três vezes.
• Não utilizar água sanitária e qualquer desinfetante sobretudo os com cheiro de
pinho ou eucalipto, lisoform, cloro e vinagre.
• Usar na limpeza de casa somente água, sabão de coco líquido, em barra ou
em pó, álcool como desinfetante, sapóleo sem cloro, detergentes
biodegradáveis neutros ou naturais do tipo “limpol”

• Evitar contato com pó de arroz, de giz, de pedra, talco, serragem e caliça (material
de obra).
• Só tomar banho morno. Contra-indicamos o banho frio, principalmente no
inverno, época em que as gripes e infecções respiratórias são mais
freqüentes. Quanto ao banho de mar e de piscina, sugerimos que o paciente
procure entrar lentamente na água para se adaptar à temperatura para que
não ocorram choques térmicos.

LEMBRE-SE QUE O CONTROLE AMBIENTAL É PARA SER FEITO NA
CASA E NÃO APENAS NO QUARTO DO ALÉRGICO

