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Conceito

Alergia Alimentar é uma reação adversa a um

alimento que envolve mecanismos imunológicos,

resultando em grande variabilidade de

manifestações clínicas. Na alergia a proteína do

leite de vaca as reações podem ser mediadas por

Imunoglobulina E (IgE), não mediadas e mistas.



Alergia ao 

Leite de Vaca

Reações Adversas aos alimentos

Não Tóxicas Tóxicas

IgE mediada

Imune (Alergia Alimentar) Não Imune (Intolerância)

Não IgE mediada

Misto 



Intolerância à lactose



Prevalência

 Leite de vaca: um dos principais alimentos que causam 

alergia entre lactentes

 Metanálise de 2007: avaliou prevalência em crianças e 

adultos: variou de 1,2 %(baseada em testes de 

provocação e 17%(baseada em relatos de familiares)

 Crianças menores de 1 ano: 1,9-2,8%

 Crianças abaixo de 3 anos: 2,5%

 No Brasil: inquérito entre gastroenterologistas pediátricos 

observaram prevalência de 5,7%

 Dados do Projeto de Alergia II (PROAL) : sensibilização 

ao alérgeno do leite em crianças atópicas: 83,7% 

Castro FM et al in Alergia Alimentar 2010



 Prevalência alergia ao LV em crianças em países

desenvolvidos: 2-3% sendo a causa mais comum de

alergia alimentar

 Lactentes em aleitamento materno exclusivo: 0,5%

 Dados se referem alergia mediada por IgE

 Alergia ao LV não mediada por IgE: prevalência

ainda desconhecida



Alérgenos do leite de vaca



Alérgenos do leite de vaca

 LV contem 30-35 g/L de proteínas e as mais 

relacionadas à alergia são: β-lactoglobulina, caseína 

e α-lactoalbumina

 β-lactoglobulina não está presente no  leite materno

 α-lactoalbumina apresenta homologia com a α-

lactoalbumina humana

 Caseína é o principal constituinte do  coágulo do 

leite.  Tem alta resistência térmica

Castro FM et al in Alergia Alimentar 2010



Alergia Alimentar: História Natural

Vanto T et al. J Pediatr 2004;144:218-22
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Fiochi A et al. Ann allergy Asthma Immunol 2008;101:166-73

Desaparecimento dos sintomas



Fisiopatologia da APLV

 Mecanismo IgE mediado é o mais comum: urticária, 

angioedema e anafilaxia

 Mecanismo não IgE mediado envolve 

hipersensibilidade do tipo IV mediado por células: 

enterocolite, proctite e proctocolite

 Sensibilização pode ocorrer precocemente (ainda no 

primeiro mês de vida)

 Proteínas do LV provenientes da dieta materna 

podem sensibilizar e provocar alergias na criança em 

aleitamento materno exclusivo

Castro FM et al in Alergia Alimentar 2010



Fisiopatologia 

APLV mediada por 

IgE



Cascata da Inflamação alérgica na APLV



Manifestações clínicas APLV

Mecanismo 

Imunológico

Sistema envolvido Manifestação Clínica

Mediados por IgE Pele Urticária/angioedema

Gastrintestinal Sindrome alergia oral

Respiratório Broncoespasmo/Rinite

Cardiovascular Choque anafilático

Mecanismos mistos Pele Dermatite atópica

Gastrintestinal Esofagite eosinofílica

Respiratório Asma

Não IgE mediados Pele Dermatite herpetiforme

Gastrintestinal Proctite, Proctocolite, Enteropatia

induzida por proteina (FPIES)

Respiratório Hemossiderose pulmonar



Manifestações clínicas

Urticária/Angioedema

 Principal manifestação clínica da APLV mediada por IgE, 

apesar de não ser a causa mais comum de urticária 

aguda em crianças

 Pápulas eritematosas pruriginosas ocorrendo até duas 

horas após a ingestão do leite de vaca. O angioedema é 

causado por extravasamento de líquido oriundo de 

pequenos vasos na derme

 Pode aparecer na pele após contato do leite de vaca com 

a pele

 Pode estar acompanhada de sintomas respiratórios ou 

gastrintestinais (anafilaxia)

 Urticária crônica: raramente associada a APLV



Manifestações clínicas

Síndrome alergia oral

 É restrita a orofaringe com edema, hiperemia, prurido 

e sensação de queimação de lábios, língua, palato e 

garganta

 Mais comum com o contato com frutas e legumes 

crus mas pode ocorrer após contato com LV

 Raramente ocorre edema de glote e anafilaxia (1 a 

2%)

 Mais comum em adultos



Manifestações clínicas

Sintomas Respiratórios

 Manifestações de APLV no trato respiratório de 

forma isolada é muito raro

 São mais comuns fazendo parte do quadro de 

anafilaxia que é uma reação de hipersensibilidade 

grave, generalizada com risco de morte

 Sintomas: edema de laringe e/ou crises de 

broncoespasmo grave: estridor, tosse, dispnéia, 

sibilos e disfonia

 Asma e Rinite como manifestação de APLV: eventos 

raros



Manifestações clínicas

Dermatite atópica

 Doença crônica da pele decorrente de interação complexa 

entre disfunção na barreira cutânea (genética) e fatores 

ambientais (irritativos, infecciosos e alérgenos)

 Sintomas: prurido cutâneo e eczema em locais que 

variam de acordo com a faixa etária

 Dermatite atópica leve raramente está associada a alergia 

alimentar

 30-40% das dermatites atópicas graves podem estar 

associadas a alergia alimentar (múltiplos alimentos)

 Ovo é o principal alérgeno mas APLV pode agravar a 

doença.



Manifestações clínicas

Esofagite eosinofílica

 Hipersensibilidade mista (IgE mediada e não-IgE

mediada)

 Processo inflamatório eosinofílico nas camadas mucosa, 

muscular e/ou serosa do esôfago

 Sintomas: refluxo gastroesofágico (RGE)/esofagite, 

vômitos, recusa alimentar, dor abdominal, irritabilidade, 

disfagia, déficit crescimento

 Ausência de resposta ao tratamento convencional  de 

RGE e esofagite

 Pouca correlação causal com os testes cutâneos para 

alérgenos alimentares  



Manifestações clínicas

Enteropatia induzida por proteína 

alimentar

 Hipersensibilidade não-IgE mediada

 Mais comum lactentes e a hipersensibilidade à proteina

do LV é  a principal causa

 Sintomas: diarréia crônica, vômitos, má absorção 

intestinal e déficit pondero-estatural. Anemia, edema e 

hipoalbuminemia (enteropatia perdedora de proteína)

 Outros alérgenos associados: soja, ovo, trigo, arroz, 

frango, peixe

 Exclusão alérgeno: remissão sintomas em 3-21 dias

 Pacientes com quadro prolongado: endoscopia com 

biópsia para avaliar gravidade e extensão da lesão



Manifestações clínicas

Proctocolite induzida

por proteína alimentar (FPIP)
 Hipersensibilidade não-IgE mediada

 Ocorre nos primeiros meses de vida (2 meses)

 Sintomas: Evacuações amolecidas com  muco e sangue, 

criança em bom estado  geral e aspecto saudável

 Ocorre em crianças alimentadas com leite de vaca ou em 

aleitamento  materno exclusivo (por proteínas ingeridas 

pela mãe que são excretadas no leite materno) 

 Lesões: restritas ao cólon distal (achados na colonoscopia

ou retossigmoidoscopia)

 Exclusão alérgeno: remissão sintomas em 72 horas

 Maioria das crianças: boa resposta ás fórmulas 

extensamente hidrolisadas, raramente necessitam de 

fórmula de aminoácidos.



Manifestações clínicas

Enterocolite induzida por  proteína 

alimentar (FPIES)
 Hipersensibilidade não-IgE mediada

 Ocorre nos primeiros meses de vida (abaixo de 9 meses)

 Sintomas: Irritabilidade, diarréia persistente ou crônica, 

vômitos incoercíveis, desidratação e hipotensão

 Exposição contínua alérgeno: fezes sanguinolentas, 

anemia, distensão abdominal, déficit crescimento 

 Alérgenos mais comuns: LV e soja

 Biópsia jejunal  por endoscopia: atrofia vilositária, aumento 

de linfócitos, eosinófilos e mastócitos

 Maioria das crianças: 80% boa resposta às fórmulas 

extensamente hidrolisadas,  20% necessitam de fórmula de 

aminoácidos.



Quando não é alergia ao leite de vaca...

Autismo

 Infecções Recorrentes

Dermatites de fralda

Distúrbios de comportamento

Urticária crônica

Sintomas Respiratórios Isolados (Asma/ 

Rinite crônicas)

Sampson HA et al.  J Allergy Clin Immunol 2014;134:1016-25



Diagnóstico

 História médica detalhada: quando ocorreu o primeiro

contato com LV, tempo entre a ingestão e os sintomas

 Exame físico

 APLV mediada por IgE: teste cutâneo de

hipersensibilidade imediata (Prick teste) ou dosagem de

IgE sérica específica para as proteínas do leite

 Teste padrão ouro: Teste de provocação duplo-cego,

placebo-controlado em ambiente hospitalar sob

supervisão

 APLV não mediada por IgE: endoscopia ou colonoscopia

com biópsia



Fatores dependentes:

Extratos comerciais

Natureza dos alérgenos

Condições da pele

Técnica

Uso de medicações

Especialista

Diagnóstico 

laboratorial - in vivo

α-lactoalb b-Lactogl Caseína Histamina

Solução salina



Determinação da IgE específica in vitro 

 “Popularmente”: RAST

 ImmunoCAP®: fluorescência enzimática 

 Indicações: 

 lactentes com baixa reatividade cutânea

 pacientes em uso de anti-histamínico contínuo 

 lesões extensas de pele (ex: dermatite atópica) 

que inviabilizam a execução dos testes cutâneas 

de leitura imediata (prick teste) 

 podem ser solicitados por outros médicos além 

do especialista em alergia. 

 Acompanhamento valores absolutos 

(prognóstico de persistência ou tolerância 

das alergias)

VPP: ~50%; VPN: ~95%



Valor preditivo dos níveis de IgE específica para alimentos 

Alérgeno kU/L                                 VPP
_________________________________________________________
Leite 15                                    95%
< 2 anos 5                                    95%

Ovos                                                  7                                    98%      
< 2 anos 2                                    95%

Amendoim 14 100%

Nozes 15                                    95%

Peixe 20                                   100%

Soja                                                  30                                     73%
_________________________________________________________

Sampson HA, JACI 2004; 113: 805



IgG Food Allergy Test: Alergia completa a alimentos (IgG – 93 alimentos): 

Amêndoa, maçã, abacate, banana, cevada, manjericão, folha de louro, feijão verde,

feijão, lima, feijão, pinto, carne de boi, espécie de mirtilo, farelo de trigo, brócolos,

repolho, melão cantalupo, cenoura, castanha-de-cajú, couve-flor, aipo, queijo

cheddar, queijo cabana, queijo suíço, galinha, canela, molusco, cacau, bacalhau,

café, noz de cola, milho, caranguejo, pepino, endro, clara do ovo, alho, gengibre,

glúten, uva, toronja, haddock, mel, limão, alface iceberg, alface-orelha-de-mula,

lagosta, malte, leite, vaca, cogumelos, mostarda, nutra doce TM, aveias, azeitona

verde, cebola, laranja, orégano, ervilha, amendoim, pimenta-do-reino, pimenta,

pimenta-malagueta, pimentão, abacaxi, porco, batata-doce, batatinha, arroz

integral, farinha de centeio, salmão, pentéola (tipo ostra, conhecido no Brasil como

vieira), gergelim, camarão, soja, feijão-soja, espinafre, broto, feijão de mungi,

abobrinha, morango, açúcar, cana-de-açúcar, girassol, peixe espada, chá preto,

tabaco, Peixe truta, tomate, atum, peru, noz, trigo, levedura, fermento, a levedura

de cerveja, iogurte.

?????????????????????????????????????



Diagnóstico

Teste provocação oral

 Único método fidedigno para diagnóstico APLV

 Oferta de LV e/ou placebo em doses crescentes sob 

supervisão médica (simples, aberto, duplo cego)

 Indicação: múltiplos alimentos suspeitos com testes 

específicos IgE positivos, nas reações anafiláticas em que 

o exame de IgE para o alimento foi negativo, nas alergias 

não mediadas por IgE

 Na anafilaxia grave onde a IgE foi positiva não há 

necessidade de teste provocação

 Nas reações não mediadas por IgE o teste é difícil pois as 

reações são tardias e o paciente necessitaria de 

internação prolongada para execução do teste



Teste provocação oral

Clin Exp Allergy, 2014;44:642-72



Historia, exame físico,+/- testes laboratoriais
Anafilaxia

ou reação

imediata

Dieta de eliminação diagnóstica

Reações precoces e tardias vômito,d.atópica: 1-2 sem

Sintomas gastrintestinais (diarréia, obstipaçao: 2-4sem

Dosagem IgE

Específica

IgE – IgE+

Sem melhora

dos sintomas  clínicos

Com melhora

dos sintomas clínicos 

Teste provocação oral com leite de 

vaca

Negativo Positivo

Nenhuma dieta de eliminação Dieta de eliminação

terapêutica



Manejo da APLV

 O tratamento da APLV compreende a restrição do leite e

seus derivados e a correta substituição que concentre

necessidades nutricionais e palatabilidade

 A escolha da fórmula deve levar em consideração a idade

da criança, gravidade dos sintomas e composição de

macro e oligoelementos

 Uma vez que o leite de vaca responde pelo maior aporte

de cálcio na infância, sua restrição deve ser

acompanhada preferencialmente por nutricionista que

consiga avaliar a ingestão de cálcio e orientar

suplementação exógena quando necessário



Manejo da APLV

 Se a criança estiver em aleitamento materno exclusivo

retirar LV e derivados da dieta materna

 Para crianças abaixo de 6 meses que não estão em

aleitamento materno recomenda-se fórmulas

extensamente hidrolisadas ou fórmulas de aminoácidos

 Para crianças acima de 6 meses as fórmulas com

proteína isolada de soja podem ser indicadas

principalmente nas formas IgE mediadas



Manejo da APLV

Morais et al. Pediatria Moderna 2013;8:301-8



Não ingerir alimentos cujo rótulo 

contenha os seguintes ingredientes

Evitar alimentos que podem conter leite, tais 

como:

caseína

caseinato

creme

lactoalbumina

leitelho

manteiga

nata

soro

A letra D no rótulo pode indicar a presença 

de algum laticínio.

biscoitos

molhos cremosos

bolos

alguns “leites” de soja

chocolate

pão de queijo

margarina

sopas instantâneas

pudins

cereais matinais

purês

alguns presuntos e tenders

sorvetes

tortas

Termos  nos rótulos sugestivos de presença de Leite 



https://www.facebook.com/poenorotulo

http://www.poenorotulo.com.br





Manejo da APLV

Fórmulas infantis

Fórmulas com proteína isolada de soja

 Indicadas para APLV mediada por IgE com reações de menor

gravidade. Boa palatabilidade e menor custo.

 Não devem ser utilizadas nos casos não mediados por IgE

como nas enterocolites e enteropatias induzidas por proteina

alimentar (FPIES) devido a alta frequência de concomitância da

APLV com alergia à soja.

 Não há evidências em humanos de ação de fitoestrogênios da

soja (isoflavonas) afetando o desenvolvimento dos órgãos

reprodutores e fertilidade

 Não devem ser utilizadas antes dos 6 meses de vida conforme

recomendações da European Society of Paediatric

Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPHGHAN)



Manejo da Alergia a PLV

Fórmulas infantis

Fórmulas extensamente hidrolisadas

 Indicadas para APLV mediada por IgE ou não mediada

por IgE

 Primeira opção para lactentes com idade < 6meses e nas

crianças acima de 6 meses que tiveram má resposta com

uso de fórmulas de soja

 Estão disponíveis para venda formulações com e sem

lactose. As fórmulas com lactose tem menor custo,

melhor palatabilidade e absorção do cálcio e a microbiota

intestinal mais favorável com predomínio de

bifidobactérias e lactobacilos



Manejo da APLV

Fórmulas infantis

Fórmulas de Aminoácidos

 Fórmulas em que a proteína encontra-se sob a forma de

aminoácidos livres

 Primeira opção para lactentes com alto risco de reações

anafiláticas (história prévia de anafilaxia)

 Indicado em situações nas quais não houve resolução

dos sintomas com o uso de fórmulas extensamente

hidrolisadas

 Recusa de fórmula extensamente hidrolisada e risco para

desnutrição

 Indicado nas formas graves de APLV não mediada por

IgE (esofagite eosinofílica, enteropatias, FPIES)



Manejo da APLV

Outros leites

 Leite de cabra, búfala ou ovelha não podem ser utilizados

devido a similaridade antigênica com leite de vaca

 Amêndoas, coco, avelã, quinoa, arroz: maior parte

apresenta baixo valor nutricional

 Não devem ser utilizados antes de 1 ano (fórmulas são as

opções de escolha preferencialmente até 2 anos)

 Cuidado com alergias a outros alimentos (castanhas)

 Leite de arroz não devem ser utilizados antes dos 4-5

anos devido ao seu alto conteúdo de arsênico inorgânico

Clin Exp Allergy, 2014;44:642-72





Criança com alergia ao leite de vaca

IgE mediada

≥ 6 meses

Fórmula de soja

Melhora Inalterado

< 6 meses

Não IgE mediada

Fórmula extensamente hidrolisada

Melhora Inalterado

Fórmula de aminoácidos



Manejo da APLV

Indução de Tolerância Oral

 Usualmente tolerância oral ocorre de forma natural por

volta dos 5 anos

 Nas formas de APLV com anafilaxia o risco de ingestão

acidental de LV aumenta com a idade a medida que a

criança passa a freqüentar escola

 Indução de tolerância oral para tratar APLV vem se

mostrando uma alternativa em casos de sintomas clínicos

persistentes

 Consiste na administração de pequenas quantidades de

leite (“baked” ou in natura) e aumento progressivo das

doses até atingir uma dose alvo tolerada pelo paciente

(fase de indução) que é mantida (fase de manutenção)

por tempo prolongado

Clin Exp Allergy, 2014;44:642-72



Manejo da APLV

Indução de Tolerância Oral

 Recente revisão sistemática e meta-análise de quatro

estudos randomizados demonstraram que a probabilidade

de adquirir tolerância foi 10x maior nas crianças que se

submeteram a protocolos de indução de tolerância oral

quando comparadas aquelas que fizeram apenas dieta de

exclusão

 Podem ocorrer reações adversas durante o processo, até

mesmo graves como anafilaxia por isto a necessidade de

ser realizada em ambiente hospitalar o que dificulta a

recomendação deste procedimento na prática clínica

diária

 Dúvidas: falta de uniformização dos protocolos utilizados;

por quanto tempo se mantêm a tolerância??

Clin Exp Allergy, 2014;44:642-72





 A predisposição genética isoladamente não explica o

aumento observado nas alergias alimentares. Estudos da

epigenética poderiam explicar melhor estes mecanismos

 Não existe evidências sobre os benefícios de exclusões

dietéticas na gestante ou nutriz

 Apesar dos inúmeros benefícios do aleitamento materno

não há consenso sobre a prevenção do desenvolvimento

das alergias alimentares

 Em lactentes de alto risco para alergias, fórmulas

hidrolisadas podem oferecer alguma proteção mas as

evidências nos estudos são fracas

 Intervenções dietéticas (ácidos graxos, antioxidantes,

vitaminas, probióticos e prebióticos faltam evidências



Alergia ao Leite de Vaca

Considerações Finais 

_________________________________

• O diagnóstico de alergia ao leite de Vaca

deve ser criterioso evitando-se restrições

dietéticas desnecessárias.

• A prescrição de dieta de eliminação deve ser

cuidadosamente elaborada e orientada

visando o aporte nutricional adequado.



MELHOR FORMA DE PREVENÇÃO 

PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO 

MATERNO



OBRIGADO


