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Causas de urticaria cronica pdf

Urticária é uma doença muito comum caracterizada por placas avermelhadas na pele que causam coceira e/ou sensação de queimação. As manchas podem ser isoladas ou em grupos e podem ocorrer em qualquer lugar do corpo. Eles desaparecem espontaneamente em algumas áreas do corpo em poucas horas e aparecem em outro lugar sem deixar
sinais, dando a natureza de sua migração. Os fatores gatilho mais importantes são medicamentos, alimentos, substâncias instiladas (perfumes, poeira, inseticidas, desodorantes), infecções e agentes físicos (frio, calor ou pressão). Pode ocorrer em qualquer idade. Fatores desencadeantes ativam células flush (um tipo especial de célula presente em nossa
pele) que liberam produtos químicos responsáveis pelos sintomas. A principal dessas substâncias é a histamina. Urticária aparece quando há uma reação alérgica à substância. O corpo libera histamina, citocinas e outras substâncias na corrente sanguínea, o que causa coceira, inchaço e outros sintomas. Urticária é uma reação comum, especialmente em
pessoas alérgicas. A urticária pode ser aguda se as lesões desaparecerem após alguns dias, ou crônicas se persistirem por várias semanas. Na urticária crônica, a condição é menos intensa, mas duradoura. As lesões tendem a ser pequenas e podem ocorrer continuamente ou desaparecer por um período posterior. A urticária também pode ocorrer com
algumas condições clínicas como: estresse emocional, exposição solar ou frio extremo, sudorese excessiva, doenças (incluindo lúpus, incluindo doenças autoimunes e oncologia) e infecções como mononucleose. Não pare agora. FAÇA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) Algumas substâncias que podem desencadear urticária: caspa animal (principalmente
gatos), picadas de insetos, medicamentos, pólen, frutos do mar, peixes, frutas secas, ovos, leite, nozes e outros alimentos. Na urticária crônica, a condição é menos intensa, mas duradoura (mais de seis semanas). As lesões tendem a ser pequenas e podem ocorrer continuamente ou desaparecer por um período posterior. De fato, a classificação de aguda
ou crônica é determinada pela duração da urticária, maior ou menor que seis semanas. Exemplos de urticária física incluem dermógrafo e urticária de pressão. Neste caso, pode ser mencionado: urticária por dermógrafo, que aparece após a área linear ser esfregada ou arranhada; urticária de pressão formando-se em áreas da pele onde há pressão
constante, como a área superficial do sutiã ou a área elástica das calças; ou urticária fria se as lesões ocorrerem após o contato com o frio. O diagnóstico de urticária é basicamente clínico. Coceira, queimaduras e lesões cutâneas confirmam a condição. Qualquer relação com qualquer medicamento que possa ter desencadeado essa condição, bem como
uma tendência familiar ou uma doença, deve ser levada em conta. Uma reação alérgica pode ser confirmada por testes de alergia de rotina. No entanto, em muitos casos, nenhuma causa específica é encontrada. Urticária crônica raramente é causada por alergias, testes de rotina desse tipo são, portanto, de pouco valor. No entanto, as análises podem ser
necessárias para excluir certas substâncias ou outras doenças sistêmicas que possam ocorrer através de reações semelhantes, como doenças endócrinas, malignidades ou eupus sistêmicos. Urticária pode ser um sintoma de infecção por pragas, como Strongyloides ou Filoria. Isso deve ser levado em conta quando o paciente viajou para áreas onde esses
organismos são endêmicos. Não pare agora. FAÇA MAIS DEPOIS DE ANUNCIAR ;) O tratamento da urticária é inicialmente projetado para combater os sintomas causados pela atividade da histamina e, portanto, os anti-histamínicos são um medicamento de escolha. Produtos no local, como fluidos reconfortantes mentol e campista, ajudam a aliviar a
coceira. No caso da urticária crônica, além do tratamento sintomático para alívio dos sintomas, é importante identificar o que causa urticária. Mas a causa é muitas vezes incerta. Vale ressaltar que mesmo fenômenos emocionais podem desencadear ou prolongar a doença. Idealmente, o agente executor deve ser identificado e, portanto, a melhoria final da
situação deve ser removida, mas muitas vezes não entendemos o que causa as crises. Uma série de consultas e monitoramento cuidadoso e de longo prazo dos hábitos e influências da vida (químicos, físicos, emocionais) com os quais o paciente é exposto é necessário. Vários fatores podem contribuir para o surgimento da doença ao mesmo tempo e o
mesmo paciente pode ter mais de um fator. A melhor maneira de prevenir colmeias é evitar entrar nas substâncias a que você reage. E se usar qualquer nova droga notará sintomas de alergias, coceira ou queima, pare de usá-la e não reconecte a substância novamente. A causa mais comum de urticária são os medicamentos, especialmente analgésicos e
anti-inflamatórios não hormonais, eventualmente o uso pode ser suficiente para manter a condição. Os alimentos também podem desencadear urticárias, algumas pessoas alérgicas podem não engoli-las, mesmo que seja em quantidades muito pequenas, pois essas reações podem ser graves em algumas situações. Não pare agora. FAÇA MAIS DEPOIS
DE ANUNCIAR ;) Outra forma de prevenir as colmeias é evitar roupas muito apertadas e banhos muito quentes após um quadro alérgico da doença. Em alguns casos, esses hábitos podem fazer com que os sintomas retornem. Urticária é uma reação extensa da pele que pode ocorrer em adultos e crianças, e geralmente é desencadeada por infecções,
medicamentos, alimentos, calor ou outros estímulos. Ao contrário do que muitos imaginam, a urticária pode não ser uma reação alérgica, apesar de ter sintomas de alergia à pele. Danos podem ocorrer ativação de células do sistema imunológico da pele, chamados basófilos e células de mastro. Essas células são responsáveis pela liberação de inúmeros
mediadores químicos, incluindo a histamina, substância que causa vasodilatação, coceira, inchaço da pele e angioedema terrível (inchaço mucosal como boca, olhos e vias aéreas). Embora esteja intimamente relacionada ao processo alérgico, a liberação de histamina por células de mastro pode ser causada diretamente por uma doença infecciosa, como
uma bactéria ou vírus. As colmeias podem ser sintomas de uma infecção, como tosse, espirro, dor de garganta, etc. Em alguns casos, a urticária pode desenvolver estímulos físicos secundários, como exposição ao calor, frio, sol, pressão da pele, contato com água, exercício, etc. Esse tipo de urticária é chamada de urticária física, e também não é uma
forma de alergia. Urticária alérgica, por outro lado, ocorre quando o paciente é alérgico a certos tipos de alimentos, medicamentos ou substâncias que entram em contato com eles. Nesses casos, a urticária é uma das manifestações de uma reação alérgica. Urticária é uma dermatose muito comum, com cerca de 20% da população pelo menos um episódio
agudo da doença em sua vida. Cerca de 50% dos pacientes urticárias têm apenas lesões cutâneas, 10% apenas angioedema e 40% têm lesões cutâneas e angioedema juntos. A urticária é chamada de aguda se durar menos de 6 semanas, ou crônica, se o processo persistir por mais de 6 semanas. As causas das possíveis causas das colmeias são
muitas, mas nem sempre somos capazes de identificar o processo do agente de gatilho. Na urticária aguda, a causa geralmente é mais fácil de detectar. Pacientes com urticária crônica muitas vezes não entendem por que suas células de pele se comportam tão agressivamente. Em crianças, em mais de 80% dos casos urticária não é alérgica à origem e
ocorre infecção, seja viral, bacteriana ou parasitária. As possíveis causas incluem gripe, rinite, infecção do trato urinário, faringite, mononucleose, infecção por Coxsackievirus, HIV, infecção por micoplasma ou infecção por parasitas, como estrongloides ou ascaris. A urticária pode ocorrer a qualquer momento no curso da infecção. Urticária alérgica, no
segundo ano, geralmente aparecem imediatamente após a exposição ao patógeno. O tempo varia de alguns minutos a 1 ou 2 horas. As principais causas são: antibióticos, especialmente os da família penicilina. Aspirina e anti-inflamatórios. Picadas de insetos, principalmente abelhas e vespas. Exposição ao látex, como usar luvas descartáveis, soprar
balões de festa ou usar preservativos. Alimentos como ovos, leite, frutos do mar, soja, corantes (até natural), nozes e amendoim. Exposição a substâncias como plantas, pólen, profundidade animal, tinta, estacas, perfume, detergente... Em casos raros, urticária pode ser causada por outras doenças como: sintomas Distúrbios da pele coça muito, é
avermelhado, tem relevo, tem um tamanho e forma diversos, mas tendem a ser redondos. As lesões podem ser em forma de anel, com um centro mais leve e bordas avermelhadas. Coceira pode ser tão intensa que impede o paciente de dormir. Em alguns casos, as manchas podem ser extensas e agrupadas, formando grandes manchas por todo o corpo.
Pressionando o dano com o dedo, ele tende a clarear, mas rapidamente toma uma cor avermelhada novamente. Ao longo do dia, novas lesões ocorrem, enquanto os pais desaparecem, criando um padrão transitório e migratório. Cada lesão geralmente desaparece dentro de um máximo de 24 a 36 horas. Às vezes, o mesmo dano aparece de manhã e se
foi à noite. O corpo mais afetado do local pode variar em poucos dias. Por exemplo, no primeiro dia, o abdômen pode ser a área com mais lesões, no dia seguinte e no terceiro dia de membros. Nos casos mais graves, o paciente pode ter uma série de lesões de todo o corpo ao mesmo tempo. Urticária aguda dura alguns dias, geralmente de 1 a 5, mas há
casos que podem demorar um pouco mais para desaparecer. Se a condição persistir por mais de 6 semanas, classificamos a urticária como crônica. Há casos de urticária crônica que duram anos. Urticária aguda pode melhorar, a impressão é melhorada e de repente devolvida. Na maioria dos casos, urticária é benigna, mas podem ocorrer reações
alérgicas mais graves. O desenvolvimento de angioedema e anafilaxia é um grande risco. Angioedema é inchaço das membranas mucosas e camadas mais profundas da pele, que geralmente ocorrem como inchaço dos lábios, olhos, língua, mãos, pés ou genitais. O inchaço do ar causa rouquidão e pode evitar a passagem para o ar, causando dificuldade
para respirar, formando uma emergência médica. Angioedema pode levar até 72 horas para desaparecer. O principal passo no tratamento das colmeias é evitar a exposição ao agente desencadeante da reação. No entanto, isso nem sempre é possível, como no caso das colmeias causadas por infecções virais. Na maioria dos casos, a urticária é benigna e
desaparece espontaneamente por horas ou dias. O tratamento, portanto, é projetado para aliviar os sintomas, ou seja, coceira. A principal ferramenta para o tratamento da urticária são os anti-histamínicos, popularmente conhecidos como anti-alergia. Esses medicamentos impedem a liberação de histamina agindo diretamente sobre a causa das lesões
cutâneas. Anti-histamínicos mais antigos, como hidroxizina e difenidramina, causam sonolência e podem ser úteis se o paciente tiver problemas para dormir. Agora, em 2 de dezembro de 2004, a Comissão apresentará um Entre os novos anti-histamínicos, destacam-se: loratadina (Claritin®), desloratadina (Clarinex®), fexofenadina (Allegra®), tcericina
(Zyrtec®) e levoctirizine Em casos graves, 2 ou 3 vezes necessárias 2 ou 3 vezes a dose pode ser necessária para verificar os sintomas. Altas doses de anti-histamínicos de primeira geração não devem ser usadas porque causam muitos efeitos colaterais indesejados. Se o caso for grave e o paciente não responder a altas doses do anti-histamínico,
corticosteroides como prednisona ou prednisolona podem ser indicados dentro de alguns dias. Se um paciente tiver sinais de angioedema, deve ser tratado com emergência médica de emergência e medicamentos intravenosos ou intramusculares podem ser necessários. A injeção de adrenalina pode ser usada para reverter a anafilaxia e a obstrução
respiratória. Referências bibliográficas: TwitterFacebookPinterestWhatsApp TwitterFacebookPinterestWhatsApp
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