
• A dermatite de contato (ou eczema de contato) é uma reação
inflamatória na pele decorrente da exposição a um agente capaz
de e causar irritação ou alergia. Os tipos mais comuns são:

• Irritativa: causada por substâncias ácidas ou alcalinas, como
sabonetes, detergentes, solventes ou outras substâncias químicas,
as lesões da pele geralmente são restritas ao local do contato; -
Alérgica: surge após repetidas exposições a um produto ou
substância. Depende de ações do sistema de defesa do
organismo, e por esse motivo pode demorar de meses a anos para
ocorrer, após o contato inicial.

CAUSAS (Substâncias que podem causar alergia):

• Plantas;

• Metais: níquel ou outros presentes em bijuterias, relógios e
adornos de roupas ou calçados;

• Medicamentos tópicos: antibióticos, anestésicos e antifúngicos;

• Cosméticos: perfumes, xampus, condicionadores, cremes
hidratantes e esmaltes de unhas;

• Roupas e tecidos sintéticos; Detergentes e solventes;

• Adesivos; Cimento, óleos, graxas e tinta de parede.

SINTOMAS: Os sintomas são variáveis e dependem da causa:
ardor ou queimação até intensa coceira.

TRATAMENTO: O tratamento, feito por um médico, depende
muito da extensão e da gravidade do quadro, e as medidas poderão
ser apenas locais ou incluir a utilização de medicações via oral ou
injetável. Um dos primeiros passos inclui a higienização com água
para remover qualquer vestígio do irritante ou alérgeno que possa ter
permanecido na pele. Quando as lesões estão muito úmidas,
geralmente na fase aguda, pode-se utilizar compressas úmidas,
secativas ou antissépticas. Cremes ou pomadas de corticosteroides
são utilizados para reduzir a inflamação da pele. É fundamental
seguir atentamente as instruções ao usar esses produtos.

Em casos nos quais a pessoa sinta muita coceira, e/ou nos mais
graves, pode ser necessário o uso de antialérgicos orais ou
corticosteroides orais ou injetáveis.
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