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Alergia alimentar é uma desordem de saúde reprodutível que ocorre após a exposição a

alimento específico e mediado por um mecanismo imunológico.

O mecanismo pode ser IgE mediado ou não IgE mediado.

Ambos os mecanismos requerem uma sensibilização imunológica a um antígeno

alimentar com uma reação reproduzível e imuno-mediada após a reexposição ao

alimento.

O QUE É UMA ALERGIA ALIMENTAR?



classificação

Tipo de alergia alimentar Exemplos

IgE-Mediada Anafilaxia, urticária, Síndrome da

alergia Oral, Síndrome látex fruta,

anafilaxia induzida por exercício

associada com alimentos...

Não IgE mediada s. Enterocolite induzida por proteína

alimentar (FPIES), proctocolite induzida

por proteína alimentar (FPIAP), Doença

celíaca...

Mecanismo IgE e não IgE mediado Esofagite eosinofílica, Gastrite

Eosinofílica, Gastroenterite eosinofílica,

Dermatie atópica...

1. Elissa M. Abrams, Scott H. Sicherer. Diagnosis and management of food allergy. Can Med Assoc J. 2016: Oct 18;188(15):1087-1093.
2. Hampson HÁ. Food Allergy: Past, Present and Future. Allergol Int. 2016 Oct;65(4):363-369.



ALERGIAS ALIMENTARES 

IGE MEDIADAS



ANAFILAXIA: URTICÁRIA, ANGIOEDEMA , BRONCOESPASMO E HIPOTENSÃO

• Reação imediata – geralmente até 2 hora após a ingesta

• Altamente reprodutível

• Especificidade 

• Risco de óbito

• Apresentação: Howard 's peanut allergy.mp4

IGE MEDIADAS

Howard 's peanut allergy.mp4


• Reação cruzada

• Síndrome da alergia Oral

• Síndrome látex fruta

• Tropomiosina: Camarão X Barata

• Falsa alergia alimentar: alergia oral aos ácaros – o Caso da alergia a 
panquecas

• Anafilaxia induzida por exercício associada a alimentos: ω5 gliadin

IGE MEDIADAS



DIAGNÓSTICO
• História clínica

• História clínica

• História clínica

• Dosagem de IgE específica

• Testes alérgicos

• Testes de provocação

IGE MEDIADAS



HISTÓRIA CLÍNICA
• Quais sintomas o paciente apresentou?

• Quais os alimentos envolvidos? 

• Houve ingesta de alimentos mais alergênicos no período de 2 horas?

• O alimento suspeito já foi ingerido anteriormente?

• Houve reações anteriores?

• qual a idade do paciente?

• Qual o modo de preparo?

• Tem fatores agravantes envolvidos?

• Foi mesmo uma alergia alimentar?

Elissa M. Abrams, Scott H. Sicherer. Diagnosis and management of food allergy. Can Med Assoc J. 2016: Oct 18;188(15):1087-1093

IGE MEDIADAS
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COMO INVESTIGAR?

IGE MEDIADAS



PRICK TEST



PRICK TEST
• VANTAGENS:

• Teste rápido

• Barato

• Acessível

• Pouco invasivo

• Reprodutível

• Relativamente seguro

• DESVANTAGENS:

• Sofre efeito de 
antialérgicos

• Risco de falso positivo

• Risco de falso negativo

• Pouco sensível em 
menores de 5 anos



DOSAGEM DE IGE ESPECÍFICO

• VANTAGENS:

• Seguro

• Independe do uso de 

antialérgicos

• Alternativa para menores de 5 

anos

• Disponibilidade de componentes 

menores

• DESVANTAGENS:

• Sensibilidade e especificidade menor

• Não disponível para todos os 

antígenos

• Pode não ser detectável se coletado 

até 30 dias de um episódio grave

• Custo maior

• Leva a restrições desnecessárias



IMMUNOCAP ISAC®

• Chip de teste em fase sólida

• Disponibiliza 112 componentes de 51 fontes alergênicas

• VANTAGENS:

• pequena quantidade de sangue

• Identifica microcomponentes

• Pode avaliar reação cruzada 

entre diversos alérgenos

• DESVANTAGENS:

• Custo elevado

• Dificuldade de interpretação

• Risco de falso positivo



TESTES DE PROVOCAÇÃO

• Último estágio do diagnóstico

• Padrão ouro

• Risco aumentado de reação

• Realizado em ambiente preparado para 

atendimento de emergência



• Tratamento da anafilaxia

• Dieta de exclusão

• Até quando?

• Alimentos comuns:

• Ovo

• Leite

• Trigo

• amendoim

• Proteína processada - Baked

IGE MEDIADAS - Tratamento



IMUNOTERAPIA

• Imunoterapia

• Imunoterapia oral

• Imunoterapia sublingual

• Imunoterapia subcutânea

• Glóbulos

• adesivos

IGE MEDIADAS - Tratamento



MECANISMO DE AÇÃO DA IMUNOTERAPIA

Yu W, Freeland DM, Nadeau KC. Food allergy: immune mechanisms, diagnosis and immunotherapy. Nat Rev Immunol. 2016 Oct 31: Advance online publication



• Indução de tolerância oral

• Mais rápido x Maior risco

• Necessidade de contato contínuo 

• Alimentos de uso comum

IGE MEDIADAS - Tratamento



ANTICORPOS MONOCLONAIS

Anticorpo 

monoclonal

Atividade Aplicação 

LUMILIXIMAB Anti- CD23 • ↓ A produção de IgE

• ↓resposta imuno-alérgica

• ↓ação Th2

MEPOLIZUMAB

Nucala®

Anti-IL5 • ↓produção e ativação dos eosinófilos

OMALIZUMAB

Xolair®

Anti-IgE • ↓IgE circulante

• ↓expressão de receptores IgE

• ↓mediadores dos mastócitos e basófilos

TALIZUMAB Anti-IgE • ↓IgE circulante

• Liga aos receptores de IgE nos linfócitos B sem ativar 

mastócitos e basófilos

IGE MEDIADAS - Tratamento

Brotons-Canto A, Martín-Arbella N, Gamazo C, Irache JM. New pharmaceutical approaches for the treatment of food allergies. Expert Opinion on Drug Expert Opin Drug Deliv. 
2016 Oct 12. [Epub ahead of print]



PROBIÓTICOS

• Protege a barreira mucosa intestinal

• Contribui para a digestão de certos alimentos

• Diminue a exposição a alérgenos

• Regula a resposta imunológica 



ALERGIAS ALIMENTARES 

NÃO IGE MEDIADAS



• S. Enterocolite induzida por proteína alimentar (FPIES)

• S. Proctocolite induzida por proteína alimentar (FPIAP)

• S. Enteropatia induzida por proteína alimentar

• Doença celíaca

NÃO IGE MEDIADAS



FPIES
• Principalmente em crianças lactentes

• Os principais alimentos são leite de vaca e soja

• Vômitos profusos e letargia

• Adultos – peixes e frutos do mar

• Outros sintomas: diarreia, choque e sangramento nas fezes



Diagnóstico 

• história

• teste de provocação

• D:\alergia alimentar\FPIES_baby_eats_a_sweet_potato.mp4

• Achados laboratoriais agudos:

• Leucocitose

• Eosinofilia na biopsia de mucosa intestinal

FPIES

file:///D:/alergia alimentar/FPIES_baby_eats_a_sweet_potato.mp4


Tratamento

• Exclusão da proteína

• Hidratação vigorosa

• Corticóide IV

• Ondasentrona

FPIES



FPIAP
• Primeiros meses de vida

• Sangramento retal na infância: 18-64% dos casos

• sem alterações sistêmicas

• Dor abdominal, gazes e dor ao defecar

Diagnóstico:

• História

• Melhora após retirada da proteína

Tratamento: 

• Retirada da proteína



DOENÇA CELÍCA
• Doença inflamatória imunológica

• Desencadeada por reação imune ao gluten

• Manifestações gastrointestinais:
• Má absorção

• Esteatorreia

• Distensão abdominal

• Diarréia

• Manifestações extra-intestinais
• Anemia de causa inexplicada

• Aumento das transaminase

• Dermatite herpetiforme



• Diagnóstico

• História

• Testes:

• Anti-transglutaminase tecidular IgA e anti-endomísio

• EDA com biopsia

• Avaliação de HLA: DQ2 e DQ8

DOENÇA CELÍCA -DIAGNÓSTICO



• DIETA GLUTEN FREE:

• Trigo

• Cevada

• centeio

DOENÇA CELÍCA



ALERGIAS ALIMENTARES IGE 

MEDIADAS E NÃO IGE

MEDIADAS



ESOFAGITE EOSINOFÍLICA

• Inflamação eosinofílica no esôfago

• 10-57 /100.000 habitantes nos EUA

• Alergenos mais comuns: 

• Leite

• Ovo

• Soja

• Trigo

• amendoim

• peixes



ESOFAGITE EOSINOFÍLICA

• Diagnóstico

• Quadro clínico 

• Disfagia

• impactação alimentar

• dor torácica

• problemas alimentares, vômitos, 
dor abdominal

• 5 ou mais eosinófilos/cga (x 400) no 
epitélio esofágico Sem DRGE

• resposta pobre a IBP em altas 
doses 

• ou pHmetria-impedâncio normal

*First International Gastrointestinal Eosinophil Research Symposium (FIGERS)



ESOFAGITE EOSINOFÍLICA
DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



DERMATITE ATÓPICA

• Doença cutâneo-alérgica

• Recorrente

• Pele ressecada

• Eczema pruriginoso em dobras

• Predominante em crianças

• Marcha atópica

• 15-40% relacionadas a alergia alimentar



• História 

• Exame físico

• Dosagem de IgE

• Teste de contato

DERMATITE ATÓPICA
DIAGNÓSTICO



• Hidratação cutânea

• Corticosteroides tópicos

• Antihistamínicos

• Inibidores de calcineurina

• Eliminação do alérgeno

DERMATITE ATÓPICA TRATAMENTO



PAPEL DA IGG NO DIAGNÓSTICO 
DA ALERGIA ALIMENTAR



SOCIEDADE CANADENSE DE ALERGIA E 

IMUNOLOGIA

• Não apoia a oferta desses testes.

• Desencoraja fortemente as dosagens de IgG

para alergia alimentar.

• Relembra que qualquer testes sanguíneos não 

podem substituir uma consulta com um 

profissional médico habilitado para o 

diagnóstico e acompanhamento de reações 

adversas a alimentos.



Existem múltiplos testes que não são

embasados cientificamente e não

detectam alergia a alimentos quando

submetidos a análises formais. Exemplos

desses testes incluem: teste Vega, teste

citotóxico, iridologia, cinesiologia, teste de

IgG específica, teste de pulso e analise

capilar.

Academia Americana de Alergia, Asma e Imunologia; Academia Europeia de 

Alergia e Imunologia Clínica, Organização Mundial de Alergia e Colégio 

Americano de Alergia, Asma e Imunologia em Alergia Alimentar.



Teste de IgG especifica para alimentos

tem aumentado no diagnostico de

“sensibilidades”. Estes testes não tem

suporte em pesquisas validadas, de fato,

IgG especifica para alimentos é esperada

e apenas indica exposição prévia e

tolerância alimentar.







OBRIGADO!


