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Notícias SPAP
A Sociedade Portuguesa de Alergologia Pediátrica vai realizar a sua 7ª
Reunião Temática, no Hotel Villa Batalha, na Batalha, no dia 29 de
Fevereiro de 2020, com o tema "Prevenção e Diagnóstico Precoce na
Doença Alérgica".
A SPAP pretende promover o debate de ideias e partilha de experiências.
Pode consultar o programa clicando AQUI e inscrever-se AQUI.

Crianças Alérgicas a Ácaros e sua Implicação na IE
Dr. Libério Bonifácio Ribeiro
Presidente da SPAP

Atualmente, nos países industrializados, a maior parte da vida é passada no
interior. Daí a importância, cada vez maior, dos componentes que constituem
o ar inalado desses ambientes e da sua importância para o desenvolvimento
de doença alérgica.
Em Portugal a alergia a ácaros representa, em idade pediátrica, 80% das alergias respiratórias, dado as
condições ótimas das nossas habitações para o seu crescimento. Embora existam mais de 40.000
espécies de ácaros, só uma pequena percentagem é responsável pelas doenças alérgicas, e pertencem
à família Pyroglyphidae, onde se incluem o género Dermatophagoides que é composto de várias
espécies (pteronyssinus, farinae, micróceras). São os chamados ácaros do pó da casa. Outra família
importante é a Glicyphadae, onde se encontram as espécies Lepigoglyphus destrutor, Blomia tropicalis
e Glicyphagus domesticus. São os ácaros de armazenamento, embora também existam nas habitações,
em particular naquelas com elevada humidade relativa.
Os ácaros têm várias moléculas alergénicas (23 grupos de alérgenos), ou seja, capazes de induzir uma
resposta IgE mediada. No Dermatophagoides farinae são alérgenos maioritários, o Der f1 e o Der f2,
enquanto para o Dermatophagoides pteronyssinus são o Der p1 e o Der p2 e para o Lepidoglyphus é o
Lep d2. (continua)
Agenda
• 7ª Reunião Temática da SPAP
• Prevenção e Diagnóstico Precoce na Doença Alérgica
• 29 de Fevereiro de 2020
• Hotel Villa Batalha – Batalha

• EAACI Congress 2020
• 6 a 10 de Junho de 2020
• ExCeL London
• Londres, Reino Unido

• 9º Congresso da Soc Portuguesa de Alergologia Pediátrica
• 28 a 29 de Maio de 2020
• Curso: Diagnóstico e Terapêutica das Doenças Alérgicas
• Axis Viana Business & Spa Hotel – Viana do Castelo

• 20º Congresso da Sociedade Portuguesa de Pediatria
• Curso 2 – Alergologia Pediátrica
• 13 a 15 de Novembro de 2019
• Centro de Congressos do Estoril

