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mitos

Não existe alergia à lactose. O que existe é intolerância à lactose, que 
ocorre quando a cr iança apresenta deficiência da enzima lactase, responsável 
por diger ir  a lactose, e, portanto, não consegue diger ir  a lactose 
inteiramente. É um problema de digestão, não se trata de alergia.

- Alergia ou hipersensibilidade a proteínas: a alergia às proteínas do 
leite de vaca é a mais frequente nos dois pr imeiros anos de vida e 
sempre envolve mecanismos imunológicos, ou seja, de defesa. Nada 
que tenha proteína do leite de vaca pode ser inger ido. Podem ocorrer 
sintomas intest inais, cutâneos, respiratór ios, perda de peso e até 
anafilaxia, em casos de reações alérgicas graves.

- Intolerância: é um problema na digestão, mais frequente em cr ianças 
mais velhas (depois dos 3 ou 4 anos) e adultos. A maior ia tolera um 
pouco de lactose. Os sintomas são gastr intest inais e não causam perda 
de peso ou sangue nas fezes. Não ocorrem sintomas respiratór ios ou 
cutâneos e não é causa de refluxo.

Portanto, leites sem lactose, mas sem alteração de suas proteínas, não 
devem ser usados na suspeita de alergia às proteínas do leite de vaca. O 
mesmo raciocínio vale para a mãe que amamenta e que evita a lactose na sua 
dieta. O leite materno é o mais r ico em lactose e sempre vai apresentar 
lactose, independentemente de qualquer dieta, mesmo se a mãe jejuar... 

Lembre-se: o que deve ser evitado é a proteína do leite e não a lactose. No 
entanto, se aparecer a palavra lactose no rótulo de qualquer produto, pode 
haver também a proteína e, apenas por isso, tais produtos devem ser 
evitados.

MITO 1: MEU FILHO TEM ALERGIA À LACTOSE. PRECISO USAR 
UM LEITE SEM LACTOSE?
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MITO 2: REFLUXO É SEMPRE CAUSADO POR ALERGIA

Existe o refluxo gastroesofáfico fisiológico (apresentado pela maior ia dos 
bebês) e a doença do refluxo gastresofágico, que é um t ipo de refluxo muito 
intenso, a ponto de causar alteração na qualidade de vida do bebê. Veja que 
estamos falando de alteração da qualidade de vida do bebê, e não da 
qualidade de vida dos pais. Isso porque não há bebê que se ?comporte? 
dormindo a noite toda, que não tenha gases, que não chore, que não 
regurgite e que não canse ou preocupe seus pais e cuidadores. Assim, é 
muito importante que o pediatra avalie todos os detalhes, e isso não se 
consegue com apenas 20 minutos de consulta.

Grande parte dos lactentes apresenta regurgitação, que é fisiológica nos 
pr imeiros meses. Essa característ ica aumenta entre dois e quatro meses de 
vida, sem sintomas de complicações ou comprometimento nutr icional. Entre 
três e quatro meses, 70% dos lactentes apresentam sintomas de refluxo. Em 
alguns casos, as cr ianças com alergia às proteínas do leite de vaca 
desenvolvem alterações motoras no trato digestór io superior, com redução 
do esvaziamento gástr ico, o que promove piora do refluxo. Por isso, muitos 
sintomas de APLV são semelhantes à doença do refluxo: ir r itabilidade, 
recusa alimentar, náusea, vômitos, regurgitação, anemia e distúrbios do 
sono.

Portanto, em casos de refluxo intenso que compromete a qualidade de vida 
da cr iança, ou seja, quando existe a doença do refluxo gastresofágico, 
deve-se sempre pensar na possibilidade de APLV como agente causador. 
Vale a pena submeter a cr iança a um período de pelo menos duas semanas 
de dieta de exclusão para confirmar ou descartar esta hipótese diagnóst ica. 
Se o lactente est iver em uso de fórmula, deve-se tentar uma fórmula 
apropr iada e, se em aleitamento exclusivo, a mãe deve realizar a dieta de 
exclusão total. Esta conduta evita a exposição desnecessár ia a 
medicamentos, que não são isentos de efeitos colaterais.
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MITO 3: LEITE DE CABRA E FÓRMULAS HA PODEM SER 
USADOS NO TRATAMENTO DA ALERGIA AO LEITE

O tratamento da alergia às proteínas do leite de vaca baseia-se na exclusão 
completa das proteínas alergênicas e oferta de fórmula com proteínas 
extensamente hidrolisadas (aminoácidos e peptídeos), com aminoácidos ou à 
base de vegetais.

Por sua vez, as fórmulas parcialmente hidrolisadas, conhecidas por terem 
final HA, apresentam quant idade expressiva de proteínas intactas. As 
fórmulas HA não servem para tratamento dessa condição.

As característ icas das proteínas do leite de cabra são muito semelhantes às 
do leite de vaca e est ima-se que 90% das cr ianças com alergia ao leite de 
vaca também apresentam reação imunológica às proteínas do leite de cabra. 
O mesmo ocorre com o leite de outros animais, como égua, ovelha e búfala.

MITO 4: A APLV NÃO VAI MELHORAR NUNCA

A maior ia das cr ianças desenvolve tolerância, ou seja, deixa de reagir  às 
proteínas do leite de vaca com o tempo. 

- 50% das cr ianças melhoram depois do pr imeiro ano de vida;  
- 70%, depois de 2 anos de idade;  
- 80?90%, depois dos 3 anos de idade.  

Para as alergias mediadas por IgE, a melhora pode levar mais tempo. Ou 
pode, ainda, se tratar de uma condição permanente. Nesses casos, cerca de 
40% a 80% das cr ianças apresentam tolerância à proteína no leite entre 3 e 
12 anos idade. 
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MITO 5: HÁ EXAMES QUE CONFIRMAM OU AFASTAM O 
DIAGNÓSTICO DE APLV

Não existe nenhum exame que permita estabelecer o diagnóst ico de 
certeza para alergia ao leite de vaca. Os testes cutâneos (pr ick tests) e a 
pesquisa de ant icorpos IgE específicos, por meio de exames de sangue 
(ImmunoCap®, ant igamente chamados de RAST s), podem ser aplicados 
quando há suspeita de alergia alimentar IgE mediada ? com quadros de 
urt icár ia, inchaço de olhos e face, chiado no peito, anafilaxia. Eles podem ser 
úteis para direcionar a necessidade de realizar um teste de provocação.

Quando os testes são negat ivos, significa que a probabilidade é alta de a 
cr iança não ter alergia pelo mecanismo IgE. Mas, se a cr iança t iver alergia 
não-IgE, mesmo sendo grave, o exame será negat ivo. Quando os testes são 
posit ivos, indicam sensibilização e somente em 50% das vezes haverá uma 
relação causal entre o leite de vaca e o desenvolvimento do sintoma 
estudado. Ou seja, os testes podem ser posit ivos e a cr iança pode já ter 
desenvolvido tolerância e melhorado da alergia, mesmo com exame posit ivo.

Mais uma vez, lembramos que a maior ia das alergias com manifestações 
apenas gastr intest inais não são mediadas por IgE. O diagnóst ico 
fundamenta-se na anamnese (histór ico do paciente) e no exame físico 
detalhados, na melhora clínica durante a vigência da dieta de exclusão dos 
alérgenos e no teste de desencadeamento posit ivo, quando indicado. Ou seja, 
nos casos de alergias não mediadas por IgE, não são necessár ios exames. 

Nos lactentes que são alimentados exclusivamente com leite materno, a 
prescr ição de uma dieta isenta de leite de vaca e der ivados é, para a mãe, 
uma forma adequada de se confirmar a suspeita diagnóst ica. Nos pacientes 
alimentados com fórmulas à base de proteína do leite de vaca, a prescr ição 
de uma fórmula não alergênica (à base de proteínas extensamente 
hidrolisadas ou de aminoácidos) por duas semanas é uma estratégia para se 
avaliar a resposta clínica, confirmando ou afastando o diagnóst ico. Se os 
sintomas persistem na vigência da dieta de exclusão corretamente 
inst ituída, o diagnóst ico de alergia alimentar é pouco provável.
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MITO 6: SE OS SINTOMAS APARECEM DEPOIS DE VÁRIOS 
DIAS, NÃO É APLV

Os mecanismos imunológicos ou de ?defesa? envolvidos nas alergias 
alimentares são dist intos: mediados por IgE e os não-IgEs. As reações 
mediadas por IgE produzem manifestações clínicas mais precoces, minutos 
ou horas após a ingestão do suposto alérgeno. Em geral, não demoram mais 
do que quatro horas para desencadear sintoma. As manifestações não-IgEs 
se desenvolvem depois de horas, dias ou até semanas após o início do contato 
com o leite, pr incipalmente nos casos em que o paciente apresenta apenas 
manifestações gastr intest inais e cutâneas.

MITO 7: PRESENÇA DE MUCO SIGNIFICA ALERGIA

A presença de muco pode significar que existe alguma inflamação 
ocorrendo no intest ino, mas nem sempre. Tampouco quer dizer que a 
cr iança tem alergia. Isoladamente, o muco não quer dizer nada, a não ser 
que esteja associado a outros sintomas. 

Quando há alergia (além do muco, existem outros sinais e sintomas) e a 
cr iança é submetida à dieta, o muco pode demorar mais a desaparecer. 
Pr imeiramente, ocorre a melhora de outros sintomas e, por últ imo, a 
melhora do muco ou sangue nas fezes, pois a cicatr ização intest inal leva 
mais tempo. 

EM MUIT OS 
CASOS DE 

ALERGIA, NÃO 
OCORRE MUCO OU 
SANGUE NENHUM 

NAS FEZES.
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MITO 8: PARA A MÃE QUE AMAMENTA UMA CRIANÇA COM 
SUSPEITA DE ALERGIA AO LEITE DE VACA BASTA RETIRAR O 

LEITE E DERIVADOS DA DIETA.

MITO 9: A CARNE DE VACA TAMBÉM PRECISA SER EXCLUÍDA 
DA DIETA DA MÃE QUE AMAMENTA CRIANÇA COM SUSPEITA 

DE ALERGIA AO LEITE DE VACA

MITO 10 : SE MEU FILHO TEM APLV, DEVO EVITAR OFERECER A 
ELE PEIXE OU OVO

Nem sempre basta ret irar o leite de vaca e der ivados. Em muitos casos, é 
preciso todo o cuidado com os traços de proteínas, com os utensílios, 
cosméticos e com os contatos indiretos.

A carne não precisa ser necessar iamente excluída. Ela é uma importante 
fonte de proteína, zinco, ferro e vitamina B12 para a mãe que amamenta. Na 
minor ia das vezes ocorre reação alérgica à carne bovina também, que são em 
menos de 10% dos casos e a reação é relacionada à presença da albumina 
sér ica bovina. É muito importante avaliar  com calma e não ret irar 
imediatamente a carne da dieta da mãe.

O mais provável, em casos em que a cr iança amamenta e mantém os 
sintomas com a dieta de exclusão materna, é que esteja ocorrendo algum 
escape alimentar ainda não ident ificado das proteínas do leite. Isso pode 
estar relacionado aos utensílios, t raços, cosméticos e contatos indiretos com 
o leite.

A introdução da alimentação complementar em cr ianças com APLV deve 
seguir  os mesmos pr incípios preconizados para cr ianças sem APLV. Não há 
restr ição na introdução de alimentos com proteínas potencialmente 
alergênicas ? como ovo, peixe, carne bovina, carne de frango e carne de 
porco. Deve-se evitar apenas a introdução de dois ou mais alimentos fontes 
de proteínas de uma só vez para que, se aparecer alguma reação, seja 
possível ident ificar qual foi o alimento causador. 
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MITO 11: SANGUE OCULTO SIGNIFICA ALERGIA

A presença de sangue oculto no exame de fezes pode significar que existe 
alguma inflamação ocorrendo no intest ino, mas nem sempre. Tampouco 
quer dizer que a cr iança tem alergia. Isoladamente, a ?pesquisa de sangue 
oculto? não quer dizer nada, a não ser que esteja associada a outros 
sintomas. Porém, o sangue vivo nas fezes é um sinal fortemente sugest ivo de 
APLV. A pesquisa de sangue oculto nas fezes não é um exame indicado para 
saber se a cr iança já melhorou da alergia.

A presença de muco (catarro) nas fezes, também de modo isolado, não 
significa alergia.

MANT ENHA A 
CALMA: A 

MAIORIA DAS 
CRIANÇAS 

DESENVOLVE 
T OLERÂNCIA, OU 
SEJA, DEIXA DE 

REAGIR ÀS 
PROT EÍNAS DO 
LEIT E DE VACA 
COM O T EMPO. 
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perguntas 
frequentes

Muitas pessoas confundem a alergia alimentar com qualquer 
reação anormal após a ingestão de alimentos ? como diarreia, dor 
abdominal, vômitos, enxaqueca, tosse, ou qualquer outro sintoma que 
ocorra como resultado da ingestão de alguma comida. A reação 
adversa ao alimento pode ter vár ias causas.Intolerância ? há cr ianças 
que não toleram o leite, pois não conseguem fazer a digestão completa 
do açúcar do leite, a lactose.

1. Intoxicação ? a presença de toxinas contaminantes no alimento 
que resultam em envenenamento.

2. Ação de substâncias farmacológicas cont idas nos alimentos ? a  
t iramina cont ida nos queijos velhos, por exemplo, pode fazer 
mal a algumas pessoas.

3. Aversão ? algumas cr ianças têm náuseas, vômitos ou outros 
sintomas apenas de pensar em determinado alimento, por 
vár ios mot ivos.

4. Alergia alimentar ? é a reação adversa ao alimento; 
compreende um mecanismo imunológico de defesa, ou seja, 
produção de ant icorpos ou outras células de defesa do nosso 
corpo contra determinados alimentos, causando sintomas 
var iados.

O QUE É ALERGIA ALIMENTAR? QUAL A 
DIFERENÇA ENTRE ALERGIA, INTOXICAÇÃO, 
INTOXICAÇÃO ALIMENTAR E INTOLERÂNCIA?

Qualquer alimento pode causar alergia. No entanto, os oito 
alimentos que mais provocam alergia são: leite de vaca, soja, ovo, 
t r igo, peixes, frutos do mar, amendoim e castanhas.

QUAIS ALIMENTOS PODEM CAUSAR ALERGIA?
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Nas cr ianças, a alergia alimentar mais comum é a alergia à 
proteína do leite de vaca, que afeta cerca de 6% das cr ianças abaixo de 
3 anos. Normalmente, as manifestações iniciam-se no pr imeiro ano de 
vida. Em até 90% dos casos, a cr iança desenvolve tolerância até os 
cinco anos, ou seja, nessa idade ela melhora e pode voltar a inger ir  o 
leite de vaca.

QUAL O ALIMENTO MAIS CAUSA ALERGIA 
ALIMENTAR NAS CRIANÇAS?

Divide-se a alergia alimentar de acordo com o mecanismo 
imunológico, ou mecanismo de defesa envolvido. Há a alergia mediada 
por um ant icorpo denominado IgE, normalmente com reações 
imediatas após a ingestão do alimento; e casos não mediados por IgE, 
também denominado mediado por células; e o t ipo misto, cujos 
componentes envolvidos são os ant icorpos IgE e as células.

EXISTEM TIPOS DIFERENTES DE ALERGIA 
ALIMENTAR?

É var iável e depende do mecanismo envolvido. Como visto 
anter iormente, apenas aqueles casos de alergia envolvendo o 
ant icorpo IgE são imediatos, com reações de segundos a poucas horas 
após a ingestão. Em geral, as reações ocorrem até quatro horas 
depois. Em outros casos, no entanto, pode demorar até semanas. Os 
pr imeiros sintomas, em geral, ocorrem entre dois e quatro meses de 
idade, mas podem ocorrer antes, ou mesmo depois, se a cr iança est iver 
em aleitamento materno exclusivo.

QUANTO TEMPO DEPOIS DE INGERIR O ALIMENTO 
PODE OCORRER A REAÇÃO ALÉRGICA?
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Podem ser os mais var iados e se dividem de acordo com o 
mecanismo imunológico, ou de defesa, envolvido. São eles:

1. Alergia mediada pelo ant icorpo IgE: lesões vermelhas na pele 
(urt icár ia), prur ido, inchaço nas pálpebras ou nos lábios, edema 
ou inchaço na glote (obstruindo a entrada de ar nos pulmões), 
choque anafilát ico (quadro grave que compromete a circulação 
e a oxigenação), hipersensibilidade gastr intest inal imediata 
(náuseas, vômitos ou diarreia, que acontecem logo após a 
ingestão do alimento) e r inite.

2. Alergia não mediada por IgE (mediada por células): proct ite ou 
proctocolite (sangue nas fezes em cr iança aparentemente 
saudável), enteropat ia (diarreia, vômitos, cólicas, baixa estatura, 
desnutr ição, anemia, distensão abdominal), enterocolite 
(similar à enteropat ia, no entanto, com manifestações mais 
graves), doença celíaca e outras manifestações mais sut is 
(cólicas, recusa alimentar, ir r itabilidade ao mamar, doença do 
refluxo, entre outras).

3. Alergia mediada por IgE e por células (t ipo misto): inclui 
algumas doenças, como dermatite atópica (lesões de pele), 
asma, esofagite eosinofílica (pode apresentar dor, vômitos, tosse 
e dificuldade de engolir ) e gastrenteropat ia eosinofílica (pode 
apresentar var iados sintomas gastr intest inais, perda de peso, 
acúmulo de líquido no abdome e inchaço no corpo).

QUAIS OS SINTOMAS DAS DIFERENTES ALERGIAS 
ALIMENTARES?

Sim. Não é pelo fato de que nunca teve alergia a determinado 
alimento que ela não possa ocorrer em qualquer período da sua vida. 
Para qualquer manifestação de alergia, é necessár io o contato prévio 
com o alérgeno. Assim, frente a um quadro de alergia alimentar, 
mesmo que não se reconheça o contato prévio,a cr iança precisa ser 
sensibilizada pr imeiro e, por isso, a alergia não ocorre a part ir  do 
pr imeiro contato. 

MEU FILHO PODE TER ALERGIA A ALGUM 
ALIMENTO QUE JÁ É ACOSTUMADO A COMER?
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Não. A alergia alimentar ocorre, na maior ia das vezes, 
independentemente da quant idade do alimento inger ido. Às vezes, 
podem ocorrer casos graves de alergia apenas com uma gota da 
substância respingando na pele, ou pelo vapor de algum alimento 
sendo cozido.

POSSO DAR APENAS UMA PEQUENA QUANTIDADE 
DO ALIMENTO QUE CAUSA ALERGIA PARA MEU 
FILHO? ELE GOSTA TANTO...

Os alimentos mais causadores de urt icár ia (lesões avermelhadas na 
pele) são: ovo, amendoim, nozes, t r igo, peixe e marisco, além de 
corantes alimentares.

QUAIS OS ALIMENTOS QUE MAIS CAUSAM 
URTICÁRIA AGUDA?

Irr itabilidade excessiva, cólica que ult rapassa os três meses de 
duração, regurgitações (golfadas) e vômitos frequentes, recusa 
alimentar persistente, sangue nas fezes, diarreia persistente ou 
intermitente, baixo ganho de peso, distensão abdominal, assaduras 
resistentes ao tratamento, anemia resistente ao tratamento, tosse 
crônica, problemas de pele, entre outros.

QUAIS SINTOMAS PODEM ESTAR RELACIONADOS 
À ALERGIA AO LEITE DE VACA?

Refluxo gastroesofágico, dermatite atópica, asma, cólica do 
lactente, const ipação intest inal, esofagite eosinofílica e gastrenter ite 
eosinofílica. No entanto, não é sempre que o leite de vaca está 
diretamente relacionado com esses sintomas.

QUAIS DOENÇAS PODEM ESTAR RELACIONADAS À 
ALERGIA AO LEITE DE VACA?
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O diagnóst ico de alergia alimentar não é tão simples. O médico 
baseia-se pr incipalmente na histór ia clínica bem detalhada que, na 
maior ia das vezes, é suficiente para fazer o diagnóst ico. Raramente 
pode ser necessár io o auxílio de exames laborator iais (de sangue e de 
pele), o teste de provocação (em alguns casos, realizado com o 
paciente internado) e até a biópsia intest inal (poucas vezes indicado). 
A base do diagnóst ico ainda é observar se há melhora com a dieta 
restr it iva e, depois, se ocorre piora com a reintrodução do alimento. 
Mas tanto a dieta quanto a necessidade e o momento da reintrodução 
(teste de provocação) devem ser avaliados pelo médico que acompanha 
a cr iança. Este deve ainda excluir  outras possíveis causas para os 
sintomas apresentados pela cr iança. 

COMO SABER SE MEU FILHO TEM ALERGIA 
ALIMENTAR?

As vacinas contra rubéola, caxumba e sarampo (tr íplice viral) são 
geralmente seguras para cr ianças alérgicas a ovo, mas as vacinas 
contra influenza e febre amarela podem conter quant idades 
relevantes de proteínas do ovo, a ponto de causar reações alérgicas.

MEU FILHO É ALÉRGICO A OVO. QUAIS VACINAS 
DEVO EVITAR?

Albumina, clara de ovo liofilizada, globulina, lisozima, ovalbumina, 
ovoglicoproteína, ovomucina e flavoproteína.

QUAIS INGREDIENTES CONTÊM PROTEÍNAS DO 
OVO?

Entre em contato imediato com o pediatra de seu filho. Caso seu 
filho tenha alergia mediada pelo IgE potencialmente intensa, é 
importante ter em mãos uma ?caneta? de adrenalina autoinjetável. 
Este produto deve ser prescr ito pelo pediatra, que também vai 
or ientar os pais para o uso correto. É um medicamento que salva 
vidas.

O QUE FAZER SE MEU FILHO APRESENTAR 
SINTOMAS DE ALERGIA?



16

Existem testes realizados por meio de exames de sangue 
(ImmunoCap®, chamados ant igamente de RAST ) e os testes 
cutâneos de hipersensibilidade imediata (pr ick tests ou testes de 
punctura; em que se ?raspa? a pele e se coloca a substância própr ia a 
ser testada, chamada de antígeno). Existem ainda testes através da 
oclusão do alimento na pele (patch test; em que se ?gruda? o antígeno 
na pele). No entanto, esses testes não são ut ilizados atualmente, 
porque ainda não há padronização para o uso. Os testes devem ser 
realizados apenas por profissional capacitado e nunca devem ser 
realizados em casa. Na maior ia das vezes, não são necessár ios, 
pr incipalmente quando se suspeita de alergia não mediada pelo 
ant icorpo IgE, pois esses exames detectam apenas a alergia em que o 
IgE está elevado, ou seja, detectam as alergias mediadas pelo IgE 
(aquelas em que os sintomas são imediatos).

COMO SÃO REALIZADOS OS TESTES DE ALERGIA?

O tratamento é a exclusão total do alimento que causa a alergia, 
incluindo traços de alimentos. Dependendo da manifestação alérgica, 
algumas medicações são ut ilizadas para controle do processo, como, 
por exemplo, ant i-histamínicos, cort icoides, cromoglicato e inibidor 
de leucotr ienos.

EXISTE TRATAMENTO PARA ALERGIA ALIMENTAR?

As vacinas ut ilizadas para melhora da alergia buscam fazer a 
cr iança tolerar o alimento de maneira mais rápida. Na alergia 
alimentar, ainda não existe comprovação de r isco-benefício aceitável 
para vacinas. Os estudos sobre vacinas estão restr itos a centros de 
pesquisa e são realizados em cr ianças maiores de quatro anos. Além 
disso, são estudos feitos apenas em pacientes de alto r isco para 
reações graves.

AS VACINAS FUNCIONAM?
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Os testes alérgicos nem sempre são necessár ios e precisam ser 
avaliados com cautela. Embora úteis, em algumas situações podem 
gerar falsos negat ivos (quando o exame é negat ivo, mas a cr iança 
apresenta a alergia) e, em outras, pode gerar falsos posit ivos (quando 
o exame é posit ivo, mas não se trata de alergia). A interpretação 
desses resultados depende da idade da cr iança, do t ipo de doença 
associada e da manifestação clínica da alergia. Assim, exames 
posit ivos não indicam necessar iamente que a cr iança apresenta 
alergia. O exame posit ivo indica que há uma sensibilidade àquela 
proteína testada, mas pode não haver sintomas, pode haver tolerância. 
Em outras palavras, a cr iança produziu ant icorpos contra aquela 
proteína (exame posit ivo), ou seja, é sensível a ela, mas tolera bem e 
não desenvolve sintomas. Portanto, nenhum alimento deve ser 
ret irado da dieta apenas porque o teste cutâneo foi posit ivo. Em geral, 
esses testes não são úteis quando a cr iança tem uma alergia não 
mediada pelo IgE.

Atenção: a dosagem de ant icorpos IgG não tem função no diagnóst ico 
de APLV e, portanto, não é um teste recomendado. Cuidado com 
exames caros para múlt iplos alimentos presentes no mercado, pois 
eles são muito sedutores, mas nem sempre são úteis.

OS TESTES ALÉRGICOS SÃO CONFIÁVEIS? POR 
QUE MEU MÉDICO NÃO PEDE ESSES EXAMES? 

Em alguns casos, é possível contar com a ajuda do município 
(Secretar ia Municipal da Saúde) ou do estado (Secretar ia de Estado 
da Saúde). Embora em alguns casos haja uma grande demora e, em 
outros casos, ocorra a solicitação de exames, é uma grande ajuda e um 
começo, desde que sejam mant idas as or ientações do médico que 
acompanha a cr iança.

Em outros casos, pode ser necessár io entrar com uma ação na Just iça 
para obter o benefício, já que a saúde é um direito da cr iança e um 
dever do Estado. Seu médico vai saber recomendar os procedimentos 
necessár ios para o seu caso.

O LEITE RECOMENDADO PELO MEU MÉDICO É 
MUITO CARO. EXISTE ALGUM PROGRAMA DE AJUDA 
DO GOVERNO?
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O melhor profissional é o pediatra em quem os pais confiam. 
Usualmente, os profissionais que mais estudam os casos de alergia 
alimentar são o alergologista ou o imunologista pediatra, o nutrólogo 
e o gastrenterologista pediatra. Quando a manifestação é 
gastr intest inal, normalmente é o gastrenterologista pediatra o 
profissional mais procurado, pois estuda também outras doenças 
gastr intest inais.

QUAL O MELHOR PROFISSIONAL PARA 
ACOMPANHAR MEU FILHO?

Não. Nem homeopat ia, nem nenhuma outra medicação alopata 
cura a alergia. Até o momento, não existe cura para a alergia, apenas 
o controle. O que ocorre muitas vezes é que a cr iança melhora 
sozinha, com o tempo, pois desenvolve um fenômeno conhecido como 
tolerância ? ou seja, passa a tolerar o alimento que antes desencadeava 
alergia.

HOMEOPATIA CURA ALERGIA? 

Seu filho certamente não tem alergia à lactose, que é o açúcar do 
leite, porque alergia à lactose não existe. Ele pode ter alergia às 
proteínas do leite. Ou pode ter intolerância à lactose, que é raríssimo 
em bebês. É um outro distúrbio digest ivo, bem diferente. Na alergia 
ao leite de vaca, não adianta dar apenas leite sem lactose. A confusão 
ocorre pois, em alguns casos, a cr iança com alergia ao leite de vaca 
melhora com o consumo de leite de soja. Mas não é porque o leite de 
soja não tenha lactose, e sim porque ele apresenta uma proteína 
diferente.

MEU FILHO TEM ALERGIA À LACTOSE. O QUE 
FAZER?



19

Os leites que subst ituem o leite de vaca na alimentação das 
cr ianças menores de dois anos de idade são aqueles que apresentam 
uma proteína diferente ? como a fórmula infant il com proteína isolada 
da soja, os leites extensamente hidrolisados (nos quais se quebra a 
proteína art ificialmente) e as fórmulas de aminoácidos. O t ipo de leite 
a ser recomendado depende da manifestação clínica e do t ipo de 
reação que a cr iança apresenta. Em alguns casos, nem deve ser 
tentado o leite de soja.

O leite de cabra não é recomendado em nenhuma circunstância, 
devido à chamada ?reação cruzada?, ou sensibilização simultânea ? ou 
seja, quando ocorre alergia à proteína do leite de vaca e também à 
proteína do leite de cabra. O mesmo fenômeno pode ocorrer com o 
leite de soja.

MEU FILHO TEM ALERGIA AO LEITE DE VACA. 
QUAIS LEITES PODEM SER OFERECIDOS PARA 
SUBSTITUÍ-LO?

Em alguns poucos casos, é para sempre ? como na maior ia dos 
casos de alergia a amendoim, nozes, frutos do mar e morango. Mas, na 
maior ia dos casos, a cr iança desenvolve tolerância clínica ao alimento 
e pode voltar a consumi- lo sem problemas. Isso acontece com a 
maior ia dos casos de alergia ao leite. O momento mais adequado para 
testar de novo o alimento é definido pelo médico que acompanha a 
cr iança. 

A ALERGIA MELHORA COM O TEMPO OU É PARA 
SEMPRE?

O tratamento consiste na realização de dieta isenta da proteína 
por período de seis a doze meses, a depender do t ipo de reação que a 
cr iança apresenta e da evolução. Em média, 50% das cr ianças 
melhoram no pr imeiro ano de vida.

COMO É FEITO O TRATAMENTO?
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A introdução da alimentação complementar em cr ianças com 
APLV deve seguir  os mesmos pr incípios preconizados para cr ianças 
sem APLV. Para toda e qualquer cr iança, não deve ser iniciada a 
alimentação complementar antes dos 4 meses e nem depois dos 7 
meses. 

Não há restr ição na introdução de alimentos contendo proteínas 
potencialmente alergênicas ? como ovo, peixe, carne bovina, carne de 
frango e carne de porco. Deve-se evitar apenas a introdução de dois 
ou mais alimentos fontes de proteínas de uma só vez, para que, caso 
ocorra alguma reação, saibamos qual foi o alimento provocador da 
alergia. Para a cr iança com reação tardia aos alimentos, o ideal é 
aguardar de três a quatro dias antes de introduzir  um novo alimento. 

A reação a frutas é rara. Entre as frutas, a que mais provoca alergia 
é a banana, pr incipalmente nas alergias ao látex. A fruta cozida pode 
ser oferecida a cr ianças com alergia a múlt iplos alimentos e muito 
sensibilizadas, pois a cocção diminui a alergenicidade das frutas. Nos 
casos de cr ianças com alergias a múlt iplos alimentos, os mais bem 
tolerados, em geral, são: batata, chuchu, frango e arroz. 

MEU FILHO TEM APLV E VOU INICIAR A 
ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. O QUE FAZER? 
QUAIS ALIMENTOS EVITAR?

Até o momento, não existem estudos conclusivos indicando que a 
dieta materna durante a gravidez ou a restr ição a determinados 
alimentos irá prevenir  a apresentação de alergia alimentar. 
Atualmente, a Academia Americana de Pediatr ia e a Sociedade 
Europeia de Gastrenterologia e Nutr ição Pediátr ica recomendam que 
cr ianças com alto r isco de alergia alimentar (forte antecedente 
familiar) sejam alimentadas exclusivamente com leite materno até os 
seis meses de idade.

Pode ser tentado ainda : uso de probiót icos pela mãe durante a 
gestação, alimentação mais natural, sem muitos industr ializados, mas 
sempre sob or ientação médica.

ESTOU GRÁVIDA. COMO PREVENIR OU DIMINUIR A 
CHANCE DE MEU FILHO TER ALERGIA ALIMENTAR?
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Os mater iais plást icos, como os potes para armazenar comidas na 
geladeira, são porosos e, por mais que sejam lavados, sempre 
armazenarão vestígios de proteínas.

POR QUE DAR PREFERÊNCIA A UTENSÍLIOS DE 
INOX OU VIDRO?

Alergia é qualitat iva e não quant itat iva. O estrago no organismo 
de seu filho será o mesmo se ele consumir t raços, uma gota ou um 
lit ro do alimento-alvo. Portanto, todo cuidado é necessár io.

UMA GOTA OU TRAÇO DO ALIMENTO-ALVO DA 
DIETA DE EXCLUSÃO VAI FAZER TÃO MAL ASSIM?

O r isco é muito pequeno, de menos de 10%. Por isso, a exclusão da 
carne da dieta tem que ser avaliada com muita cautela, pois é fonte 
importante de proteína, ferro, zinco e vitamina B12.

UMA CRIANÇA COM APLV PODE DESENVOLVER 
ALERGIA À CARNE DE VACA?

T raços são pequenas part ículas de proteínas invisíveis aos olhos 
humanos que podem ficar incrustradas nos utensílios durante o 
processo de lavagem, como na esponja caseira, ou em produtos 
industr ializados para o preparo de alimentos, como biscoitos. T raços 
de leite podem estar presentes mesmo em produtos que não contêm 
leite, mas que compart ilhem a mesma máquina de fabr icação de 
produtos com proteína do leite.

MAS, AFINAL, O QUE SÃO TRAÇOS? POR QUE 
ELES FAZEM TANTA DIFERENÇA NA DIETA?
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Isto pode ocorrer por alguns motivos:

1. Se ele est iver usando fórmula, pode ser que a fórmula escolhida 
não seja adequada ao caso específico. 

2. Ainda não houve tempo para a melhora dos sintomas. É preciso 
aguardar, no mínimo, quinze dias para avaliar a melhora dos 
sintomas após a inst ituição da dieta restr it iva e da fórmula, 
quando for o caso.

3. Está ocorrendo algum escape alimentar, que é a ingestão 
acidental do alimento que provoca alergia, ou a ingestão sem o 
conhecimento dos pais. 

4. A cr iança possui alergia a outro alimento que ainda não foi 
ident ificado. No entanto, essa hipótese é menos comum que o 
escape alimentar.

5. O diagnóst ico está equivocado e se trata de outra doença. 

MEU FILHO ESTÁ SEGUINDO A DIETA 
CORRETAMENTE E NÃO MELHOROU, OU PIOROU. 
POR QUÊ?

Uma questão recorrente entre as mães que amamentam o filho 
com suspeita de APLV é quais outros alimentos deve evitar. As 
pr incipais questões referem-se ao glúten, t r igo, ovo, carne, soja, peixe, 
crustáceos, banana e frutas cít r icas. 

No entanto, o mais provável, caso a cr iança que amamenta mantenha 
os sintomas, mesmo com a dieta de exclusão materna, é que esteja 
ocorrendo algum escape alimentar não ident ificado ainda com as 
proteínas do leite. Podem ser a presença de traços do leite em 
utensílios, por exemplo. Ou o uso de cosméticos feitos à base de leite. 
Os produtos com a proteína da soja também devem ser evitados, já 
que grande parte das cr ianças em aleitamento materno com alergia à 
proteína do leite de vaca também têm alergia à soja.

Os demais alimentos devem ser avaliados com muito cuidado, para 
que não ocorram restr ições desnecessár ias que prejudiquem a 
amamentação. É preciso lembrar que, se a dieta não está sendo eficaz, 
existe a possibilidade de que o diagnóst ico seja outro.

ESTOU AMAMENTANDO E MEU FILHO MANTÉM OS 
SINTOMAS. QUAIS OUTROS ALIMENTOS DEVO 
EVITAR, ALÉM DO LEITE?
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O teste de provocação ou desencadeamento é um teste em que se 
reintroduz o alimento suspeito para saber se a cr iança realmente tem 
alergia, ou para saber se a cr iança já melhorou ? ou seja, se adquir iu 
tolerância.

Esse teste deve ser realizado em ambiente hospitalar ou ambulator ial, 
a depender da histór ia clínica. O teste não deve ser realizado sem 
or ientação médica.

Para fazer o teste, a cr iança deve estar bem, sem outras doenças ou 
sintomas concomitantes ? como gr ipe, febre ou diarreia ? e sem uso 
de medicamentos que possam influenciar nas reações, como 
ant ialérgicos e cort icoides. Durante o teste, o leite será reintroduzido 
na dieta em pequenas doses, com aumento progressivo do volume.

O teste de provocação para ver se a cr iança já melhorou não deve ser 
realizado em menores de um ano de idade, pois raramente ocorre 
melhora antes dessa idade. Em alguns casos, os sintomas são 
altamente sugest ivos de alergia, com manifestações intensas, e a 
resposta da dieta é tão marcante que, ocorrendo piora com escape 
alimentar, não se faz necessár io o teste de provocação para 
diagnóst ico.

COMO FUNCIONA O TESTE DE PROVOCAÇÃO? 
ELE É REALMENTE NECESSÁRIO?

Chupetas, mamadeiras, copos, pratos, talheres, potes, copo do 
liquidificador, fôrmas plást icas ou de silicone (de pães, de pudins e de 
bolos), panelas de Teflon® mais ant igas, em que ele esteja se soltando, 
colheres de pau e panos de prato. Separe uma esponja para lavar 
somente os utensílios de seu filho. Se você usa panelas para cozinhar, 
separe algumas somente para o seu filho.

QUAIS UTENSÍLIOS DEVEM SER SUBSTITUÍDOS?



24

Para melhorar a qualidade de vida das cr ianças é importante que os 
pais estejam bem informados, assim como os profissionais de saúde.

A busca incessante por informação de qualidade quando se tem um 
filho com suspeita de alergia às proteínas do leite de vaca faz com que 
os pais realizem uma busca interminável na internet de modo 
fragmentado encontrando informações algumas vezes conflituosas.

O objet ivo do portal Alergia a Leite é oferecer aos pais toda a 
informação necessár ia sobre a alergia às proteínas do leite de vaca em 
apenas um local, em uma linguagem acessível, além de oferecer uma 
oportunidade de troca de informações de qualidade.

O conhecimento e o acompanhamento de um bom profissional são 
indispensáveis para evitar o sofr imento e cuidar bem da pessoa mais 
importante das nossas vidas. 

Além disso, o portal t raz um Guia Completo de profissionais e 
estabelecimentos  que atendam às necessidades dos pacientes 
alérgicos, cobr indo todo o terr itór io nacional.

Não deixe de nos visitar: www.alergiaaleite.com.br
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