CENTRO SOCIAL DIA A DIA
REFORMADOS PRESTAM

A JUVENTUDE NAO TEM IDADE

PROGRAMA

VEM AÍ A PRIMAVERA
SABER LIDAR COM AS ALERGIAS
Silva Pinto *

SEMANA SANTA

Domingo de Ramos
10,45, enção dos Ramos, no adro da igreja, pequena procissão, seguida de Misssa Solene
Quinta-Feira Santa
10:00 - Missa Crismal, na Sé Catedral, com Bção dos Santos óleos, renovação das promessas sacerdotais.
Todavia esta missa não é destinada também a toda a gente que possa participar
21,30 - Na nossa Igreja Paroquial, "MISSA DA CEIA DO SENHOR"

Com a chegada da Primavera surgem as crises de
espirroolhos vermelhos, nariz a pingar e comichão
na pele.Nesta altura do ano, as manifestações
alérgicas chamadas sazonais, são desencadeadas
pelos pólenes de ervas, arbustos e árvores. Quando
o alergénio persiste o ano inteiro como os ácaros do
pó de casa, a alergia chama-se perene.
A concentração dos pólenes existentes no ar depende do tipo de vegetação e coincide com o
aumento de temperatura. De ano para ano, pode haver variação na época polínica principal que
está relacionada com as alterações meteorológicas; se chove antes da época polínica, a quantidade de ervas que liberta pólenes é grande quando aparece o primeiro calor. Pelo contrário, um
ano seco, condiciona uma concentração polínica menos intensa porque as gramíneas não crescem sem água.
As manifestações alérgicas na época polínica, podem ser do aparelho respiratório (asma e rinite
alérgica), dos olhos (conjuntivite alérgica) e da pele (urticária e eczema).

Sexta-Feira Santa
16:00 - SOLENE ACÇÃO LITÚRGICA, seguida da procissão do Enterro do Senhor
(por volta das 18:00)
Sábado Santo

A rinite alérgica é a manifestação mais frequente. Pode atingir 1/3 da população principalmente
nos jovens e é caraterizada pela ocorrência de espirros, nariz entupido, comichão e pingo. Pode
ser acompanhada de conjuntivite alérgica (olho vermelho, lacrimejo, comichão e inchaço nos
olhos).
Além da rinite, são ainda frequentes a asma – dificuldade em respirar, pieira, cansaço, tosse – e
sintomas da pele como a urticária ou eczema alérgico. Estes sintomas podem aparecer em simultâneo no mesmo doente.

Dia de meditação e oração
À noite, ás 22:00, ínicio da Solene Vigília Pascal
Dia de Páscoa, pelas 9:00, Visita Pascal (Compasso) que encerra com a missa vespertina

Convém lembrar também por serem frequentes nesta altura a alergia a picadas de vespa ou abelha que pode ser fatal para o individuo sensibilizado e a urticária solar que pode estragar umas
férias se não houver cuidado com a primeira exposição solar.

Notas:

Se bem que já conhecida na antiguidade, a alergia é uma doença do último século, e, a poluição
das grandes cidades, os antibióticos, as vacinações, os cuidados de higiene e as modificações nos
hábitos alimentares são de certeza os grandes responsáveis, a ponto de ser chamada a doença
da civilização.

O pároco está disponivel para Confissões, de modo especial, na terça e quarta-feira-santa das 15-18:00 h,
sobretudo para crianças e jovens.

A reacção alérgica é uma reacção exagerada do sistema imunitário ao contacto com substâncias
para que está sensibilizado. Pode ser hereditária e no caso de um dos progenitores ser alérgico,
há cerca de 40% de proba-bilidades de o filho também o ser mas, se o pai e a mãe são alérgicos,
então as probabilidades sobem para 70%.

AMAI-VOS UNS
AOS OUTROS
COMO EU VOS AMEI

Há hoje um conjunto de medidas destinadas a prevenir e tratar os sintomas de modo a que a
Primavera não seja um inferno para estes doentes. Porém, é necessário que estas medidas sejam tomadas atempadamente de modo a evitar os sintomas, as crises, e as complicações da doença.
As medidas de prevenção, começam pela evicção do contacto, no uso de fármacos de forma
conveniente e, na administração das vacinas que vão diminuir em muito os sintomas quando
expostos e melhorar a sua qualidade de vida.

