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As alergias afetam cada vez mais pessoas em todo o mundo. Espir-
ros, comichão nos olhos, pingo no nariz ou eczemas são algumas das 
reações do organismo ao contacto com substâncias alergénias. 
Mas, então, como combater as alergias? Existirá uma única forma de 
tratar todas as alergias ou devem ser vistas caso a caso? Haverá solu-
ção para este problema?

A solução está em tratar as alergias de forma natural.

Neste livro, a terapeuta e homeopata Rosa Guerrero descreve de 
que forma as terapias naturais abordam o tratamento das alergias e 
como trabalham para ativar os mecanismos internos de cada 
paciente e alcançar a cura. 

Contrariamente ao que acontece na medicina convencional, para as 
terapias naturais é um erro tratar todos os casos da mesma forma. 
Se cada alergia é única, naturalmente cada tratamento deve 
também ser único!

• Descubra os diferentes tipos de alergias 

e as suas principais manifestações clínicas.

• Saiba qual a influência da dieta nas alergias.

• Conheça os tratamentos naturais mais comuns

e alguns remédios caseiros.

• Aprenda quais os tratamentos homeopáticos habituais 

e como se usam as terapias alternativas.

é licenciada em Ciências da Informação, 
diplomada em Naturopatia, especialista 
em Nutrição Ortomolecular e 
pós-graduada em Homeopatia. 

É uma terapeuta conceituada e já editou 
vários livros sobre terapias naturais. 

Colabora habitualmente com publicações 
especializadas em saúde natural, 
escrevendo artigos técnicos e de opinião.

COMBATA AS ALERGIAS EM CASA

A medicina natural propõe alguns remédios 
caseiros para fazer face aos penosos 
sintomas das reações alérgicas.

A comichão, a congestão nasal ou os olhos 
lacrimejantes, tão próprios de um quadro 
alérgico, podem ser aliviados, pondo em 
prática estas receitas naturais. 

Experimente:

Pasta de bicarbonato de sódio. Utilizada para a 
comichão na pele. Misture meia chávena de 
bicarbonato com umas gotas de amoníaco, até obter 
uma pasta que deve aplicar na zona afetada. Deve 
evitar inalar o preparado.

Banhos tépidos. Em caso de comichão e supuração 
ocular, mergulhe um pano em água tépida e 
aplique-o nos olhos durante dez minutos. Pode 
repetir-se esta operação de três em três horas.

Água salgada. Para a congestão nasal, prepara-se 
uma solução de meia colher de sopa de sal, num 
quarto de litro de água. Colocam-se umas gotas em 
cada orifício nasal e espera-se dez minutos. Só 
depois deverá assoar-se. 

Gargarejos: Eficazes em caso de irritação da 
garganta. Dissolvem-se duas colheres de sal num 
quarto de litro de água quente e gargareja-se 
durante cinco minutos. Sentirá de imediato um 
efeito balsâmico e calmante na zona afetada.

Compressas frias e quentes. Especialmente 
eficazes contra a sinusite. Mergulhe um pano em 
água quente, torça-o e aplique-o na zona 
congestionada até o calor se dissipar. De seguida, 
aplique uma compressa fria e continue o processo 
durante dez minutos, alternando entre o frio e o 
calor. Repita o processo quatro vezes ao dia.
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14mm
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O QUE SÃO AS
ALERGIAS?

Capítulo I
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Quando se fala de alergias, uma das primeiras ima-

gens que nos vem à cabeça é a de uma pessoa com os olhos 

avermelhados a espirrar sem parar, num soalheiro dia de 

primavera, no meio de um maravilhoso prado cheio de 

flores. Este espetáculo de lágrimas, pingos nasais e outros 

sintomas que em nada favorecem a imagem pessoal, não 

é mais do que uma resposta exagerada do sistema imuni-

tário perante uma determinada substância, em princípio 

inofensiva, que o organismo da «vítima» identifica como 

estranha. O termo alergia deriva das palavras gregas allos, 

diferente, e ergos, reação. A substância que desencadeia a 

torrente de reações denomina-se alergénio e, em muitos 

casos, identificá-la torna-se para o médico uma verdadeira 

tarefa de detetive porque potencialmente tudo, absoluta-

mente tudo, pode ser a origem de uma reação alérgica.

Calcula-se que três em cada dez pessoas sofram algum 

tipo de alergia, uma proporção que curiosamente tem 

vindo a aumentar vertiginosamente nas últimas décadas, 

sobretudo nos países desenvolvidos. As alergias são                  
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o resultado da combinação de fatores ambientais, heredi-

tários e psicoemocionais que desequilibram o sistema 

imunitário e provocam reações de hipersensibilidade que 

vão de uns simples espirros a manifestações patológicas 

mais graves, como a asma ou os eczemas. Também podem 

ser as causadoras de outras alterações aparentemente não 

relacionadas, como a hiperatividade, as enxaquecas, a artri-

te ou a fadiga crónica.

O SISTEMA IMUNITÁRIO,
GUARDIÃO DA SAÚDE

Assim sendo, à pergunta «o que 

é uma alergia?» podemos dar uma 

primeira resposta: trata-se de uma 

reação excessiva do sistema imunitá-

rio. No entanto, as coisas não são assim 

tão simples e a resposta tem de ser 

aprofundada. O sistema imunitário é 

como um Ministério da Defesa pessoal 

e intransmissível que se encarrega de 

repelir as constantes agressões do exterior. 

Esta complexa rede defensiva está distribuída 

por todo o corpo, sendo formada por órgãos, células e subs-

tâncias solúveis. Pode dizer-se, sem que isso pareça               

O objetivo dos agentes

 do sistema imunológico

 é identificar e neutralizar

 os agentes patogénicos 

que penetram no 

organismo
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exagero, que sem o sistema imunitário a vida seria impos-

sível e obrigar-nos-ia a estar numa campânula estéril para 

evitar que qualquer elemento, minimamente patogénico, 

nos fulminasse. O problema está no facto de algumas pes-

soas terem um sistema imunitário que, perante uma deter-

minada substância ou situação, reage sem necessidade e 

põe em andamento um dispositivo defensivo de grande 

escala.

Os órgãos mais conhecidos na engrenagem do sistema 

imunitário são os gânglios, que formam cadeias que se 

distribuem por todo o organismo e que se inter-relacionam 

através do sistema linfático. Os que mais se destacam — 

já que chegam a ser palpáveis e visíveis quando incham 

— são os do pescoço, das axilas e da região inguinal, mas 

também os podemos encontrar na cavidade torácica e na 

abdominal.

No que respeita às células do sistema imunitário, as 

mais importantes são os glóbulos brancos. 

No que diz respeito às substâncias solúveis, existe uma 

grande diversidade delas, sendo os anticorpos as mais 

populares. No polo oposto da fama está o Complexo Major 

de Histocompatibilidade (MHC — Major Histocompati-

bility Complex) que, apesar do seu nome tão pouco sono-

ro, é a base do sistema imunitário. Em linguagem 

simplificada, o MHC consiste no conjunto de moléculas 

presentes na superfície das células, cuja missão é identi-

ficar o que é seu e o que é estranho ou, em terminologia 

bélica, o amigo e o inimigo do nosso organismo.
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CÉLULAS E 
SUBSTÂNCIAS INTERATIVAS

Todos os elementos do sistema imunitário estão rela-

cionados e colaboram entre si com um único objetivo: iden-

tificar e neutralizar os agentes patogénicos que penetram 

no organismo. Vale a pena falar deles detalhadamente.

❋ Macrófagos. São células de grandes dimensões cuja mis-

são é ingerir micróbios e substâncias tóxicas. Não estão no 

sangue, mas sim em zonas estratégicas — como a pele ou 

as mucosas — onde os órgãos do corpo contactam com 

o �uxo sanguíneo ou com o mundo exterior.

❋ Neutró�los. São glóbulos brancos de tamanho conside-

rável que contêm enzimas para destruir os antigénios inge-

ridos. Um antigénio é qualquer substância que o sistema 

imunitário reconhece como uma ameaça e contra a qual 

produz anticorpos. Os neutró�los trabalham em coorde-

nação com os macrófagos para limpar o organismo de subs-

tâncias patogénicas. Ao contrário dos macrófagos, os 

neutró�los circulam pelo sangue e necessitam de um estí-

mulo especí�co para o abandonar e entrar nos tecidos.

❋ Mastócitos. Estas células encontram-se na maioria dos 

tecidos do corpo, especialmente na pele e nas mucosas    
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do sistema digestivo e nas vias aéreas. Intervêm na defesa 

do organismo libertando histamina, a principal substância 

que provoca as reações alérgicas.

❋ Linfócitos. São células muito mais pequenas do que as 

anteriores. No entanto, enquanto que os mastócitos têm 

um ciclo de vida de sete a dez dias, os linfócitos podem 

viver durante décadas. Estão organizados em três tipos: 

linfócitos B, linfócitos T e células NK (natural killers). 

❋ Sistema do complemento. Consiste num conjunto de pro-

teínas implicadas em diferentes cascatas bioquímicas, que 

têm como objetivo potenciar a resposta imunitária. O sis-

tema do complemento induz uma série de respostas que 

ajudam a combater as infeções. Este processo facilita o 

acesso de diversas células do sistema imunitário ao lugar 

da infeção, com a �nalidade de destruir os microrganismos 

e neutralizar certos vírus. 

❋ Citocinas. São proteínas solúveis, segregadas por células 

do sistema imunitário, que atuam como mensageiras, regu-

lando e coordenando muitas das atividades das células imu-

nológicas, como é o caso da in�amação, do crescimento 

celular, da diferenciação, do desenvolvimento e dos proces-

sos de defesa.
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Anticorpos: o alfabeto Ig

No âmbito das substâncias interativas merecem espe-

cial menção os anticorpos, também chamados imunoglo-

bulinas (Ig), que se geram na presença de qualquer 

antigénio, mesmo que não se trate de um microrganismo 

nocivo. Uma das propriedades de cada classe de anticor-

pos é que são estes são específicos, quer dizer, que reco-

nhecem um tipo concreto de antigénio e ignoram os 

outros. No início, quando surge uma infeção, o organismo 

produz anticorpos em pequena quantidade, e só aumenta 

a produção quando a doença resiste durante vários dias. 

Muitos destes anticorpos permanecem no sangue duran-

te anos, e mesmo toda a vida, e tornam o organismo imune 

a infeções posteriores causadas pelos mesmos agentes 

patogénicos. 

Quando o médico quer saber o estado em que se encon-

tram as defesas do seu paciente, solicita análises com os 

valores Ig. Esta informação pode ajudá-lo a determinar 

qual a patologia que está a afetar o seu doente. Existem 

cinco classes de anticorpos:

❋ IgG. É o mais frequente e só é produzido após várias 
exposições a um antigénio. Encontra-se tanto no sangue 
como nos tecidos. É o único tipo de imunoglobulina que 
se transmite da mãe ao feto através da placenta. Protege o 
recém-nascido até o seu sistema imunitário poder fabricar 

os seus próprios anticorpos.
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❋ IgM. É o que mais rapidamente se forma perante a pri-

meira exposição a um antigénio. Abunda no sangue, mas 

não está presente nos órgãos nem nos tecidos. 

❋ IgA. Encontra-se no sangue e nalgumas secreções como 

a saliva, as lágrimas, os sucos do trato gastrointestinal e o 

leite materno. Desempenha um importante papel na defe-

sa do corpo quando se veri�ca uma invasão de microrga-

nismos através de uma membrana mucosa. Protege assim 

os pontos mais vulneráveis como os olhos, a boca, os apa-

relhos digestivo e respiratório, a vagina, entre outros. 

❋ IgD. A sua concentração no sangue é muito baixa. Não se 

conhece completamente a sua função mas, segundo pare-

ce, é o anticorpo que colabora na ativação dos linfócitos.

❋ IgE. Este anticorpo produz reações alérgicas agudas e 

imediatas, funcionando como uma espécie de «alarme». 

Quando os seus valores são muito elevados, é sinal de que 

há uma reação em curso.

A RESPOSTA IMUNOLÓGICA

Como pudemos constatar até aqui, algo aparentemente 

tão simples e espontâneo, como espirrar ou lacrimejar,           
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é o resultado final de uma complexa cadeia de processos 

criadas pelo nosso sistema imunitário. 

As respostas imunológicas podem dividir-se, assim, 

em duas categorias e cada uma delas utiliza secreções 

(defesa humoral) ou células específicas (defesa celular) 

para atacar e destruir os agressores. 

Imunidade inata (natural)

Todos os organismos pluricelulares — categoria na qual 

se inclui a espécie humana — têm mecanismos intrínse-

cos de defesa que os protegem das infeções microbianas. 

Pelo facto de estarem sempre presentes e preparados para 

reconhecer e eliminar organismos patogénicos, tais meca-

nismos são denominados «imunidade inata». Reagem de 

forma similar a todas as substâncias estranhas e o reco-

nhecimento dos antigénios não varia de uma pessoa para 

outra. 

❋ Defesa humoral inata. Serve-se de matérias solúveis nos 

líquidos do corpo. A maioria das vezes são moléculas de 

albumina (enzimas, secreções das mucosas, �ora comen-

sal do trato digestivo e respiratório, etc.) que podem agir 

contra qualquer agente estranho. As mucosidades dos 

bebés são uma amostra evidente deste tipo de defesa.

❋ Defesa celular inata. Consiste nas denominadas células 

fagocitárias (macrófagos e neutró�los), que ingerem todo 
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o tipo de elementos patogénicos (bactérias, vírus e fungos 

vivos ou mortos) e os destroem no seu interior. 

Imunidade aprendida (adquirida)

Trata-se de uma resposta aprendida ao longo da vida. 

No momento do nascimento, o sistema imunitário do bebé 

ainda não enfrentou o mundo exterior nem começou a 

desenvolver os seus arquivos de memória. Pouco a pouco 

irá aprendendo a dar resposta a cada novo antigénio que 

vai enfrentando. Neste sentido, o infantário é uma fonte 

importantíssima de aprendizagem. A principal caraterís-

tica desta resposta imunitária é a sua capacidade de apren-

der, adaptar-se e recordar. 

❋ Defesa humoral especí�ca. Produz anticorpos únicos e 

especí�cos contra corpos estranhos muito determinados 

(especialmente microrganismos extracelulares), vivos ou 

mortos. Estes anticorpos são as imunoglobulinas (Ig) e são 

produzidos por células plasmáticas que provêm dos linfó-

citos B. Encontram-se no sangue, nas secreções das muco-

sas e no leite materno.

❋ Defesa celular especí�ca. A sua atividade está a cargo dos 

linfócitos T. É ela que promove a destruição de células infe-

tadas por microrganismos intracelulares, inacessíveis aos 

anticorpos. 

AF_O tratamento natural.indd   17 6/9/14   12:29



Rosa Guerrero

18 

IDENTIFICAR E 
NEUTRALIZAR O INIMIGO

O sistema imunitário, além do seu exército para repe-

lir as agressões exteriores, conta com um serviço de inte-

ligência que cria uma base de dados na qual integra todos 

os antigénios com que a pessoa entra em contacto, quer 

seja através dos pulmões, do intestino ou da pele. Quando 

estas células defensivas encontram um antigénio pela 

segunda vez, a sua resposta é enérgica, rápida e específi-

ca. Isto explica por que razão, feliz-

mente, só se apanha varicela ou 

sarampo uma vez na vida. Isto é 

possível graças à longa vida dos lin-

fócitos, de que já falámos. 

A imunidade inata e a imunidade 

aprendida não são independentes 

uma da outra. Cada sistema atua em 

harmonia com o outro e influencia-o, 

direta ou indiretamente, através das cito-

cinas (mensageiros).

As respostas imunológicas destinadas a des-

truir os agentes estranhos dependem sempre dos três 

seguintes princípios básicos:

O sistema imunitário

 elabora uma base de 

dados que inclui todos 

os antigénios com que

 entramos em contacto
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❋ Reconhecimento. Para que o sistema imunitário possa 

atacar um antigénio deve primeiro ser capaz de o reconhe-

cer. Este processo implica uma cascata de funções. Os 

macrófagos são as principais células responsáveis pela eli-

minação de substâncias estranhas, mas também podem 

fazê-lo outras células, como os linfócitos B.

❋ Mobilização. Depois de se dar o reconhecimento de um 

antigénio, inicia-se a mobilização do sistema imunitário. 

Libertam-se citocinas que funcionam como mensageiros 

para ativar outras células.

❋ Ataque. A «maquinaria pesada» do sistema imunitário 

tem a �nalidade de matar, neutralizar ou eliminar os micror-

ganismos invasores depois de terem sido reconhecidos. 

Os macrófagos, os neutró�los e as células NK são capazes 

de destruir a maioria dos invasores pelo processo de fago-

citose. Mas há invasores que possuem mecanismos de 

defesa que os tornam mais difíceis de destruir, obrigando 

à intervenção dos linfócitos B ou T. Isto explica por que 

razão algumas infeções precisam de mais tempo para 

serem eliminadas. 
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As alergias afetam cada vez mais pessoas em todo o mundo. Espir-
ros, comichão nos olhos, pingo no nariz ou eczemas são algumas das 
reações do organismo ao contacto com substâncias alergénias. 
Mas, então, como combater as alergias? Existirá uma única forma de 
tratar todas as alergias ou devem ser vistas caso a caso? Haverá solu-
ção para este problema?

A solução está em tratar as alergias de forma natural.

Neste livro, a terapeuta e homeopata Rosa Guerrero descreve de 
que forma as terapias naturais abordam o tratamento das alergias e 
como trabalham para ativar os mecanismos internos de cada 
paciente e alcançar a cura. 

Contrariamente ao que acontece na medicina convencional, para as 
terapias naturais é um erro tratar todos os casos da mesma forma. 
Se cada alergia é única, naturalmente cada tratamento deve 
também ser único!

• Descubra os diferentes tipos de alergias 

e as suas principais manifestações clínicas.

• Saiba qual a influência da dieta nas alergias.

• Conheça os tratamentos naturais mais comuns

e alguns remédios caseiros.

• Aprenda quais os tratamentos homeopáticos habituais 

e como se usam as terapias alternativas.
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COMBATA AS ALERGIAS EM CASA

A medicina natural propõe alguns remédios 
caseiros para fazer face aos penosos 
sintomas das reações alérgicas.

A comichão, a congestão nasal ou os olhos 
lacrimejantes, tão próprios de um quadro 
alérgico, podem ser aliviados, pondo em 
prática estas receitas naturais. 

Experimente:

Pasta de bicarbonato de sódio. Utilizada para a 
comichão na pele. Misture meia chávena de 
bicarbonato com umas gotas de amoníaco, até obter 
uma pasta que deve aplicar na zona afetada. Deve 
evitar inalar o preparado.

Banhos tépidos. Em caso de comichão e supuração 
ocular, mergulhe um pano em água tépida e 
aplique-o nos olhos durante dez minutos. Pode 
repetir-se esta operação de três em três horas.

Água salgada. Para a congestão nasal, prepara-se 
uma solução de meia colher de sopa de sal, num 
quarto de litro de água. Colocam-se umas gotas em 
cada orifício nasal e espera-se dez minutos. Só 
depois deverá assoar-se. 

Gargarejos: Eficazes em caso de irritação da 
garganta. Dissolvem-se duas colheres de sal num 
quarto de litro de água quente e gargareja-se 
durante cinco minutos. Sentirá de imediato um 
efeito balsâmico e calmante na zona afetada.

Compressas frias e quentes. Especialmente 
eficazes contra a sinusite. Mergulhe um pano em 
água quente, torça-o e aplique-o na zona 
congestionada até o calor se dissipar. De seguida, 
aplique uma compressa fria e continue o processo 
durante dez minutos, alternando entre o frio e o 
calor. Repita o processo quatro vezes ao dia.

RECOMENDAMOS COMO
LEITURA COMPLEMENTAR:

14mm
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