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Alergia a fármacos



Apesar da incidência das reacções 
adversas a fármacos ser elevada, ape-
nas uma 10 a 15% são reacções alérgicas 
que podem ser potencialmente graves.

Os medicamentos que causam reac-
ções alérgicas com maior frequência 
são os antibióticos derivados da pe-

exantema, urticária ou angioedema. 
Menos frequentemente podem ocor-
rer vómitos e dor abdominal, asma, 
rinite, hipotensão arterial ou choque 
anafiláctico. As reacções mais gra-
ves surgem, na maioria dos casos, na 
primeira hora após a administração. 
Outra manifestação possível é a aler-
gia de contacto a pomadas, cremes ou 
colírios que contenham na sua com-
posição substâncias a que o doente é 
alérgico.

A suspeita de alergia a um medica-
mento não deve ser um diagnóstico 
definitivo mas sim uma situação tran-
sitória até confirmação posterior pelo 
Imunoalergologista. Em muitos casos 
esta suspeita não se confirma e não  
será necessário evitar um tratamento 
indicado e eficaz para determinada 
patologia.  

Dependendo do medicamento em 
causa e das manifestações de alergia, 
podem-se realizar testes cutâneos para 
se confirmar o diagnóstico e, se estes 
forem negativos, prova de provoca-
ção que permite garantir a segurança 
de tratamentos futuros com o medica-
mento em causa. Quando se confirma 
alergia, deverá se procurar uma alter-
nativa segura ou, quando necessário e 
possível, iniciar um protocolo de indu-
ção de tolerância. 

Os doentes alérgicos, ao se dirigirem 
a um Serviço de Saúde, devem ser por-
tadores da informação dos fármacos 
envolvidos, do tipo reacção e quais os 
fármacos que toleram.

A alergia a fármacos é uma enti-
dade clínica que pode ser grave mas 

nicilina e os anti-inflamatórios não es-
teróides. No entanto qualquer grupo 
farmacológico é potencial desenca-
deante de reacção alérgica.

Na grande maioria dos casos há en-
volvimento da pele, manifestando-se, 
em geral, por vermelhidão, comichão, 
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muitas vezes não fundamentada. O 
diagnóstico correto salvaguarda a re-
corrência de reacções e permite que 
o tratamento necessário decorra em 
segurança. 


