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Caros alunos e colegas, 

 

 

            Com grande satisfação congratulo a profa. Alessandra Oliveira e todos 

os docentes e dicentes envolvidos na elaboração desse manual. Sempre é um 

desafio elaborar um manuscrito desde a sua concepção até a editoração final. 

Com certeza é um tema extremamente útil que irá beneficiar os profissionais de 

saúde e principalmente a comunidade que irá se beneficiar dos procedimentos 

descritos. 

 

Prof Dr Osvaldo Sampaio Netto 
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Prezados alunos e colegas, 

 

        O tema alergia alimentar tem sido estudada há algumas décadas e ainda 

se conhece pouco sobre fatores de risco, patogenia, processos celulares e   

moleculares. Evoluiu-se muito a partir de estudos em alérgenos alimentares 

detalhados. A partir da identificação dos epítopos e aminoácidos para ligação a 

IgE, a imunoterapia específica vem ampliando-se positivamente. As fórmulas 

utilizadas na alergia alimentar estão se tornando mais eficazes e acessíveis ao 

uso domiciliar e hospitalar, melhorando a qualidade de vida dos portadores de 

alergia alimentar.  

          Este manual foi produzido com muito carinho e estudo pelos alunos   

integrantes da Liga de Alergia e Imunopatologia (LAI) da Universidade Católica 

de Brasília, orientados pelos professores Carmen Lívia Faria da Silva Martins, 

Eduardo Moraes e Débora Cristina de Faria, escolhidos criteriosamente pelas 

editoras. É de grande valia para esclarecer e ajuda-los a entender um pouco 

mais as alergias alimentares. 

 

 

 

 

 

                       Profa. Dra Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 

Orientadora Docente da Liga Acadêmica de Alergia e Imunolopatologia - LAI da 

Universidade Católica de Brasília - UCB 
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1 

Alergia alimentar até os dias atuais 

Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 

Christian de Magalhães Pereira 

Patrícia Prado do Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

        A prevalência da alergia alimentar (AA) tem aumentado nas duas últimas décadas 

e ainda não se tem explicações exatas para tal fato, mas atribui-se a mudanças no estilo 

de vida da população ou novos hábitos alimentares 1.   

         Não se torna fácil estabelecer a prevalência da alergia alimentar, devido a 

diferentes critérios de inclusão e métodos diagnósticos aplicados nos estudos 

publicados2. Na população em geral, está entre 2 a 10%, variando conforme a idade, 

localização geográfica, etnia e fatores genéticos. Estima-se que a prevalência da alergia 

alimentar seja de 6 a 8% em crianças menores de 3 anos e cerca de 2 a 4 % em adultos3. 

         Observa-se ainda, erros na definição de alergia alimentar tanto pela população 

quanto pelos profissionais de saúde 2. Ao grupo de sinais e sintomas que ocorrem após 

a ingestão de alimentos chamam-se de reações adversas. Alergia alimentar é reservado 

as reações adversas a alimentos que envolvem mecanismos imunológicos1,2,3. É 

definida pelo National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID): resposta 

imunológica adversa reprodutível que ocorre à exposição de um dado alimento, como 

reações farmacológicas, intolerância alimentar e reações mediadas por toxinas 4,5. E 
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pode ser mediada pela imunoglobulina E (IgE) ou não mediada pela IgE, de acordo com 

a demonstração da Figura 1.     

 

 

 

Fonte: Guidelines for the Diagnosis and Management of food Allergy.NIAID-Sponsorde Expert Panel 2010. 

 

Figura 1 – Classificação das reações adversas aos alimentos4  

 

 

          A alimentação diária envolve diferentes proteínas de vários alimentos, mas as 

alergias alimentares estão relacionadas, em cerca de 85% dos casos nos Estados 

Unidos, a leite de vaca, ovo, soja, trigo, amendoim, castanhas, peixe e frutos do mar 5.  

          No Brasil, na faixa etária pediátrica, o leite de vaca e o ovo permanecem como os 

principais alérgenos desencadeantes. Alimentos como kiwi, gergilin e frutas regionais 

aparecem atualmente como novos alergenos devido ao consumo diversificado dos 

alimentos 1.  

          A maioria de pacientes portadores de alergia ao leite de vaca (APLV) não-

mediada supera sua sensibilidade após 2 anos de idade 1,2,3,4,5. 10 a 25% dos pacientes 

com APLV IgE-mediada permanecem alérgicos e 50% desenvolvem sensibilização para 

outros alimentos 6.  

Reações Adversas 
aos alimentos

Imuno-mediada : 
Alergia 

Alimentar/Doença 
Celíaca

IgE mediada Não IgE mediada
Mista

Celular

Intolerância 
Alimentar

Metabólica Farmacológica Tóxica Não definida
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          Alergia a carnes não é comum, especialmente em adultos. As crianças 

desenvolvem tolerância nos primeiros anos de vida, pois a proteína é facilmente 

hidrolisada pelo calor utilizado no preparo dos alimentos. Dentre as alergias a carne, à 

bovina é a mais frequente, em crianças com dermatite atópica ou alergias ou 

intolerâncias alimentares 7.  

          Quanto à alergia ao ovo, as crianças podem desenvolver tolerância até o final da 

infância, exceto as que demonstram altos níveis de IgE para o alimento 8. Em relação a 

alergia ao amendoim, as crianças podem permanecer sensíveis durante toda a vida, 

tornam-se tolerantes cerca de 20% dos pacientes 8,9. E quanto a alergia a nozes, 

tornam-se tolerantes cerca de 10% dos pacientes 10.  

         A sensibilização para o leite de vaca e para o ovo no período da infância está 

associado ao aumento do desenvolvimento da asma 11.  

         Mesmo conhecendo as diferentes fontes dos alérgenos alimentares, 

apresentações clínicas e formas de diagnóstico, o tratamento da alergia alimentar, na 

maioria das situações, ainda permanece limitado à restrição do alimento em questão. 

São desejáveis novas formas de tratamento ativo, devido as chances de reações 

anafiláticas e a persistência das reações alérgicas por toda a vida 12.   

         Conclui-se que diagnóstico correto da alergia alimentar é de fundamental 

importância no sentido de evitar prescrições de dietas restritivas, o que pode resultar 

em déficits nutricionais, doenças secundárias e diminuição na qualidade de vida   dos 

pacientes.  1 O desafio consiste em manusear adequadamente a sensibilização precoce 

e suas manifestações 2,3. 

         Nos últimos dez anos, houve grandes avanços nos conhecimentos da fisiologia 

dos mecanismos de tolerância e da fisiopatologia da alergia alimentar. A compreensão 

desses conceitos é fundamental para o manejo diagnóstico e terapêutico do paciente 

portador de alergia alimentar 2,3. 
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2    

Alergia a leite de vaca 

Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 

Lorena Bessa Freire Rolim 

Polyana de Oliveira Santana 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

         Alergia ao leite de vaca é a causa mais comum de alergia alimentar em crianças 

e adolescentes, ocorrendo em 2 a 3% das crianças com idade inferior a 1 ano em países 

desenvolvidos1,2,3  

         O leite de vaca é constituído por mais de 20 componentes proteicos dotados de 

diferentes graus de capacidade antigênica4. São responsáveis pela sensibilização 

destas crianças quatro proteínas da fração caseínas, as quais correspondem a 80% do 

total de proteínas que constituem o leite de vaca. Estas são: alfa1, alfa2, beta e kcaseina. 

O restante é constituído pelas proteínas do soro como a betalactoglobina, 

alfalactoalbumina e soroalbumina, correspondentes a cerca de 20% do total5,6.  

            Pacientes alérgicos a leite de vaca são heterogêneos tanto clinicamente quanto 

imunologicamente, devido a variações nos epítopos alérgicos, regiões dos imunógenos 

que são reconhecidas pelo sistema imune, que irão influenciar no grau de 

alergenicidade da proteína. Os epítopos, determinantes antigênicos compostos por 

sequências de aminoácidos, se ligam ao receptor da célula T e/ou ao anticorpo7. Por 

sua vez, se os aminoácidos estiverem dispostos sequencialmente, de maneira linear 

num antígeno proteico, esse epítopo é classificado como linear. Mas se ocorrer o 

desdobramento tridimensional da conformação de uma proteína, a sequência de 
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aminoácidos do epítopo dependerá de estruturas secundárias, terciárias ou 

quaternárias, sendo o epítopo chamado conformacional7,8  

          Alimentos processados têm estrutura tridimensional das proteínas alimentares 

alteradas, o que pode alterar o potencial imunogênico dos epítopos conformacionais, 

mas não dos lineares. O calor intenso modifica ou destroe os epítopos, por estarem 

localizados em regiões não contíguas das proteínas, promovendo manifestações 

clínicas mais leves ou quadros transitórios8. Assim, os epítopos lineares possuem um 

potencial alergênico mais resistente e persistente do que os relacionados aos epítopos 

conformacionais8,9.  

         Leite de outros mamíferos podem conter proteínas do leite de vaca, sendo o leite 

de cabra e o de ovelha os mais similares ao leite materno, em função do alto teor de 

proteínas, principalmente as caseínas. Já os leites de égua e jumenta apresentam 

composição muito semelhante a do leite humano quando comparados ao leite de vaca, 

mas possuem baixo valor nutritivo e baixa acessibilidade9   

          Quanto a outros alimentos, alergia a carne bovina em geral implica a alergia a 

leite de vaca, enquanto o contrário ocorre em até 20% dos casos das crianças com 

alergia a leite de vaca10.  

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

           

          As diferentes manifestações clínicas que ocorrem na alergia às proteínas do leite 

de vaca (APLV) dependem das características do próprio individuo, da fração proteica 

e do mecanismo fisiopatológico envolvidos. Deve ser determinado a quantidade e a 

forma do alimento iecangerido, os diferentes sintomas com tempo de aparecimento e 

remissão destes11,12.  

         A classificação das manifestações clinicas da APLV, como de outras alergias 

alimentares,de acordo com o mecanismo imunológico, estão demonstradas no Quadro 

1. 
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Mecanismo 

Imunológico 

Síndromes Características  

Clínicas 

Mediado por IgE Urticária/angioedema 

 

Rinoconjuntivite/Asma 

 

 

 

 

 

Anafilaxia 

 

Anafilaxia induzida pelo 

exercício 

 

Síndrome da alergia oral 

Desencadeada pela ingestão ou 

contato direto 

Acompanha as reações 

alérgicas induzidas por 

alimentos, mas raramente como 

sintoma isolado. Pode ser 

desencadeada por inalação de 

proteínas alimentares 

Rapidamente progressiva, 

envolve vários sistemas 

Desencadeada pelo alimento se 

há ingestão seguida de exercício 

 

Prurido, leve edema, confinado a 

cavidade oral. Raramente 

avança para além da boca 

(<10%) ou anafilaxia (1 a 2 %) 

Mistos Dermatite Atópica (DA) 

 

 

Esofagite eosinofílica 

Gastroenteropatia eosinofílica 

 

 

Asma 

Associada a alergia alimentar em 

30 a 40% das crianças com DA 

moderada/grave 

Sintomas variam de acordo com 

o local e o grau de inflamação 

eosinofílica 

Rara como sintoma isolado, mas 

está presente na maioria das 

reações sistêmicas  

 

Mediado por células  

 

Coloproctite alérgica 

 

 

Enterocolite induzida por 

proteína 

 

 

 

 

 

Hemossiderose pulmonar 

 

 

Fezes com muco e sangue, sem 

comprometimento do estado 

nutricional 

Exposição crônica: vômitos, 

diarreia e baixo ganho pôndero 

estatural 

Reexposição após restrição: 

vômitos, diarreia e baixo ganho 

ponderal até 2horas após 

ingestão 

Anemia, pneumonias e 

infiltrados pulmonares 

recorrentes 

  Fonte: Rev. Bras. Alerg. Imunopatologia  vol 35.n 06, 2012. Guia prático da APLV mediada pela IgE.   
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 Quadro 1 – Classificação das manifestações clínicas das alergias alimentares de 

acordo com mecanismo imunológico13. 

  

          Há a possibilidade de ocorrer uma reação de hipersensibilidade grave, súbita e 

potencialmente fatal, a anafilaxia14, Os sintomas e sinais podem acometer um único 

órgão até envolver mais de um sistema e o sistema respiratório é o principal órgão do 

choque anafilático, cujas manifestações clínicas estão descritas no quadro 2. 

 

 

 

Sistema envolvido 

 

Manifestação clínica 

 

Cutâneo 

 

Gastrintestinal 

 

Oral 

 

Respiratório 

 

 

 

Cardiovascular 

Neurológico 

Ocular 

Gênito-urinário 

 

Eritema difuso, prurido, urticária, angioedema, exantema morbiliforme, 

ereção de pelos 

Náuseas, vômitos, diarreia, urgência ou incontinência fecal, dor abdominal 

 

Prurido e/ou edema dos lábios, língua e palato, sabor metálico na boca 

 

Prurido e sensação de garganta fechando, edema de glote e laringe, tosse 

seca irritativa, disfonia, dispneia,sensação de aperto torácico, sibilos 

generalizados, estridor, hipóxia, crises de espirros, intensa congestão nasal 

 

Dor torácica, sincope, desmaio, arritmia, hipotensão, choque 

Confusão mental, convulsão, sonolência, perda de consciência, coma 

Edema periorbital, eritema conjuntival, lacrimejamento 

Urgência ou incontinência urinaria   

   Fonte: Rev. Bras. Alerg. Imunopatologia  vol 35.n 06, 2012. Guia prático da APLV mediada pela IgE.   

Quadro 2 -  Choque anafilático e suas manifestações clinicas de acordo com o sistema 

envolvido15. 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO-LABORATORIAL 

 

Anamnese e exame físico – Deve fazer parte dados como a idade de início, natureza, 

frequência e reprodutibilidade dos sintomas, tempo entre ingestão e aparecimento das 

reações, quantidade de leite necessária para deflagrar sintomas, forma de preparação 

do leite, época da última reação, influência de fatores externos, recordatório alimentar, 
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dados antropométricos, histórico da alimentação,efeito de dietas de restrição, 

intervenções terapêuticas16.  

Dieta de restrição – Deve-se eliminar completamente as proteínas do leite de vaca da 

dieta se a história não excluir APLV. Se há melhora dos sintomas com a eliminação, 

deve-se reintroduzir as proteínas para verificar exacerbação dos sintomas. Sendo IgE 

mediada, está indicado teste de provocação oral (TPO) em de acordo com protocolo 

especifico16. 

Testes para detecção de IgE específica  - Não é o único parâmetro para a conclusão 

do diagnóstico, deve-se correlacionar com a clínica. Preconiza-se IgE específica (in 

vitro) e teste cutâneo de hipersensibilidade imediata (in vivo) (idem) A ausência de IgE 

específica pode ocorrer em reações mediadas por IgE. Neste caso, está indicado TPO 

para confirmação diagnóstica se a clínica for sugestiva17.   

         Teste cutâneo: prático, pode ser realizado em ambulatório, em menores de 2 

anos de idade podemos ter falsos negativos e podem desencadear reações sistêmicas. 

Quanto maior o diâmetro da pápula formada, maior a probabilidade do indivíduo 

apresentar sintomas quando exposto ao alergeno17. 

         Determinação da IgE específica: muito útil, especialmente quando teste cutâneo 

estiver contraindicado.  A caseína parece funcionar como um marcador que distingue 

pacientes tolerantes ou não ao leite processado. Valores obtidos pelo método 

(ImmunoCAP) não são transponíveis para resultados em outros métodos in vitro 16,17.  

         A dosagem de IgG específica e suas subclasses não oferece qualquer 

contribuição no diagnóstico 16,17.   

Teste de provocação oral (TPO) – Método mais confiável para estabelecer ou excluir 

o diagnóstico de alergia alimentar ou para determinar a aquisição de tolerância ao 

alimento16,18. 

           Há três tipos de TPO: 1. Aberto – quando o alimento é oferecido em sua forma 

natural, com o conhecimento do paciente, familiares e do médico; 2. Simples cego – 

quando o alimento é mascarado, de forma que o paciente não reconheça se ingeriu o 

alimento suspeito ou placebo, apenas o médico tem esse conhecimento; 3. Duplo cego 

controlado por placebo - o alimento testado e placebo são preparados e codificados por 

uma terceira pessoa não envolvida na avaliação do paciente17. O método duplo cego é 

o mais confiável para alergia alimentar, mas na prática diária seu uso é limitado pelos 

seus custos16.  
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             O TPO aberto é eficiente, de baixo custo e apenas um terço das suspeitas de 

alergia alimentar tem o diagnóstico confirmado com um teste positivo16. As indicações 

para o teste de provocação oral, em ambiente hospitalar, estão apresentadas no quadro 

3. 

 

 

Indicação Clínica  

  

Tipo de teste  

 

Dermatite atópica moderada a grave resistente à 

terapia tópica por período razoável, na presença de 

IgE específica ao Leite de vaca 

 

Duplo cego placebo controlado (DCPC) 

 

Situação clínica não sugestiva e/ou sem resposta 

imediata quando o paciente ou sua família estão 

convencidos da alergia a leite de vaca e inclinados 

a interpretar qualquer sinal clinico consequente da 

ingestão de LV 

 

DCPC 

 

Primeira introdução de LV em crianças 

sensibilizadas 

 

Aberto 

 

Reintrodução do LV em pacientes com dieta de 

exclusão por vários meses após detecção de IgE 

específica ao LV e na ausência de uma história 

clínica sugestiva  

 

 

Aberto 

 

Sintomas subjetivos: como náuseas, dor 

abdominal, prurido oral, após ingestão de LV 

  

 

DCPC 

  Fonte: Rev. Bras. Alerg. Imunopatologia  vol 35.n 06, 2012. Guia prático da APLV mediada pela IgE.   

Quadro 3 -  Indicações Clínicas para o teste de provocação oral em ambiente 

hospitalar12.  

 

TRATAMENTO 

          O tratamento da APLV é constituído por três etapas, descritas no quadro 4. 
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Etapa  

 

Descrição  

 

Avaliação da condição nutricional 

 

Em todas as consultas 

Levantar parâmetros clínicos, laboratoriais e antropométricos 

Recordatório de 24 horas 

 

 

Dieta de exclusão do LV e derivados 

com substituição apropriada 

 

 

Não há restrição na introdução de alimentos contendo proteínas 

alergênicas como ovo, peixe, carne ou frango a partir do sexto 

mês de vida 

Leite de outros mamíferos, formulas parcialmente hidrolisadas ou 

poliméricas sem lactose não devem ser indicadas  

Preparados e bebidas à base de soja e arroz não devem ser 

indicados para menores de 1 ano de idade  

Restrição do LV deve ocorrer pelo menos 2 semanas antes da 

realização da provocação oral 

Exclusão completa deve ser mantida a cada 6 ou 12 meses, com 

reavaliações periódicas e pós firmado o diagnóstico de APLV 

Avaliar necessidade de suplementação medicamentosa como 

cálcio   

 

 

Educação continuada para família e 

cuidadores 

 

 

Leitura e interpretação da rotulagem 

Cuidado com ambientes de alto risco como escolas e creches 

Orientações quanto as reações graves 

Promoção de qualidade de vida 

Orientação nutricional individualizada 

 

     

Quadro 4 – Etapas do tratamento da APLV16 

 

USO DE MEDICAMENTOS NA APLV 

        

            Os medicamentos são utilizados na APLV na crise alérgica aguda ou em 

manifestações crônicas de alergia mediada por IgE19. 

          Na reação alérgica anafilática ou imediata que ocorre após ingestão de alimentos 

contendo proteínas do leite de vaca, são tratadas as manifestações clínicas sistêmicas 

em pele, aparelhos digestivo, respiratório e cardiocascular. Podem ser utilizados: 

adrenalina, anti-histamínicos e corticoides15.   
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          Não há medicamentos recomendados para a prevenção de reações a ingestão 

de alimentos mediadas por IgE, não mediadas por IgE ou mistas, exceto no tratamento 

de esofagite eosinofilica e na asma, onde são usados corticoides e broncodilatadores16.   

 

PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS 

         Os estudos com prebióticos e probióticos têm crescido, mas de uma maneira geral, 

as evidências ainda se mantêm mais fortes no campo da imunomodulação e da 

prevenção do que no tratamento das doenças alérgicas16.   

   

OUTRAS TERAPIAS 

     

          Diferentes formas de tratamento estão sendo propostas como a terapia alérgeno 

especifica via oral ou sublingual com leite de vaca integral, indução de tolerância oral 

pela ingestão de leite de vaca extensamente cozido e a terapia alérgica não específica 

com anti-IgE, ervas chinesas ou probióticos16. 

 

PREVENÇÃO 

          Alguns fatores podem influenciar no risco para o desenvolvimento da alergia 

alimentar como a exposição a alérgenos alimentares, exposição ao tabaco, 

prematuridade, modificação da microbiota intestinal em fases precoces e uso de anti-

ácidos16.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

          Estratégias como estimulo ao parto normal e ao aleitamento materno, campanhas 

mostrando os malefícios do tabagismo, orientações pelos profissionais de saúde quanto 

a introdução correta dos alimentos após desmame e quanto ao uso indiscriminado de 

medicamentos, são fundamentais na prevenção e no controle das alergias alimentares.     
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Alergia ao ovo   

 

INTRODUÇÃO 

 

    O ovo de galinha é um alimento de elevado consumo mundialmente  utilizado em 

vários alimentos de consumo diário, por isso o conhecimento sobre a alergia ao ovo é 

de grande importância1.  

 A alergia ao ovo possui uma prevalência de 1,5 a 3,2% na idade pediátrica2 com 

aquisição de tolerância em 66% dos casos até aos cinco anos de idade2,3,4.  

O ovo é responsável pela maioria dos casos de alergia alimentar mediada por IgE 

mediada seguido do leite de vaca e a composição protéica responsável pela alergia é: 

Na clara do ovo - albumina, ovalbumina, ovomucóide, ovotransferrina, 

ovomucina, lisozima;  

Na gema - grânulo, lipovitelina, fosvitina, lipoproteína de baixa densidade; 

No plasma -  lipoproteína de baixa densidade e livetina5.   

 

 

DIAGNÓSTICO 
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O diagnóstico da alergia ao ovo é baseado em uma história clinica detalhada, 

testes cutâneos com extratos comerciais e na determinação de IgE específicas (testes 

sorológicos). Em última análise, uma prova de provocação oral (PPO) é necessária para 

confirmar a existência de alergia ou tolerância5,6. 

 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

 As manifestações clínicas de hipersensibilidade podem se iniciar minutos ou 

algumas horas após a ingestão e envolver afecções ser cutâneas, gastrointestinais e 

sistêmicos (anafilaxia). A severidade da reação é imprevisível e pode variar de um 

episódio para outro, apresentando anafilaxia  em até 7% de lactentes e crianças com 

alergia ao ovo 5 e  o  ovo cru pode desencadear reaçôes mais graves que o ovo cozido 

devido à degradação de algumas proteínas5,6. 

A manifestação cutânea mais comum é a urticária, que se caracteriza por ser uma 

elevação de pele, de cor branca ou branco-rósea, de tamanho variado e muito 

pruriginosa. Dentre as manifestações gastrointestinais podemos citar náuseas, vômitos, 

cólicas abdominais e diarreia5.  

Os alérgicos ao ovo tornam-se tolerantes no final da infância, exceto os alérgicos 

com altos títulos de IgE1,4,6. 

 

 

Alergia ao ovo e sua relação com vacinas 

 

Outro tema de grande importância quando se fala em alergia ao ovo é sua relação 

com as vacinas. Algumas vacinas são desenvolvidas em embriões de galinha e podem 

conter pequenas quantidades de alérgenos, por isso algumas recomendações devem 

ser seguidas7. 

De acordo com a Orientação da Direção Geral da Saúde (DGS) nº 006/2012 de 

19.03.2012 – “VASPR” (Vacina combinada contra o sarampo, a parotidite epidémica e 

a rubéola) e a alergia ao ovo” existem algumas recomendações em relação à 

administração da VASPR: 
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Todas as crianças elegíveis para receber a VASPR devem ser vacinadas, tenham 

ou não ingerido ovo previamente;  

Nas crianças com alergia não grave ao ovo, a VASPR deve ser administrada no 

serviço de vacinação habitual, não estando recomendada a referenciação 

hospitalar ou a realização de testes cutâneos prévios à administração da vacina;  

 Nos casos muito raros de história pessoal clinicamente documentada de reação 

anafilática ao ovo, a administração da VASPR deverá ser feita em meio hospitalar;  

 Nas crianças com asma não controlada com história documentada de alergia de       

qualquer tipo ou gravidade a uma dose prévia da vacina ou ao ovo, a   

administração da VASPR não deve ser adiada, devendo ser feita em ambiente 

hospitalar7.  

 

Dessa forma é importante ressaltar que a alergia ao ovo não contraindica a 

administração da vacina e somente nos casos especiais, a administração da VASPR 

deverá ser feita em meio hospitalar4,7.  

No Brasil, o Centro de Vigilância Epidemiológica recomenda que a vacina contra 

Influenza e febre amarela não sejam administradas em pessoas com reação anafilática 

prévia e em crianças com diagnóstico confirmado8.   

 

 

TRATAMENTO 

             

            

           O tratamento é baseado na retirada completa do ovo da dieta1,2,3,4,5,6. A dieta de 

exclusão é complexa e o profissional de saúde deve tentar corrigir inadequações da 

alimentação e os pais ou cuidadores devem ser orientados e educados quanto à 

importância da retirada completa do ovo e de seus derivados3,4. 

           Crianças alérgicas devem ser acompanhadas regularmente, por um especiaIista 

assegurando medidas de prevenção adequadas e para determinar se a alergia foi 

superada. Na reavaliação podem ser realizados testes in vitro, testes cutâneos e coleta 

de informações sobre exposições acidentais. Para determinação da resolução da 

alergia a realização do desafio alimentar deve ser supervisionado pelo médico e com 

equipamento de emergência completo para tratar possíveis reações4.  
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            Há uma grande variedade de alimentos que contêm ovo em sua composição, 

por isso é de fundamental importância que os alérgicos saibam os constituintes dos 

alimentos ingeridos1,4. 

 

 

Alergia a carne bovina  

 

INTRODUÇÃO 

O termo "carne vermelha" inclui carne bovina, carne de porco, carne de carneiro 

e todas as carnes de mamíferos adultos. Alguns pacientes podem ser alérgicos a 

proteínas em apenas um tipo específico de carne, como a bovina e podem ser capaz de 

tolerar outras carnes como a de porco e carneiro1,4,6. 

           A alergia a carne bovina não é comum em adultos e as crianças 

desenvolvem tolerância nos primeiros anos de vida, pois a proteína é de fácil 

degradação pelo calor utilizado no preparo dos alimentos1,4. 

Estudo duplo-cego controlado com placebo mostrou que alergia a carne 

bovina foi mais prevalente em crianças com dermatite atópica ou alergia/ 

intolerâncias alimentares, com prevalência de 1,5 a 6,5%4. 

Alguns estudos mostraram que uma proporção pequena de crianças com alergia 

ao leite de vaca igualmente desenvolve alergia da carne bovina1,4,6. 

  

DIAGNÓSTICO       

 

          O diagnóstico de alergia à proteína da carne vermelha inicia com base na história 

clínica e/ou na cadeia de eventos que levou à reação, através da realização do teste 

cutâneo ou de sangue. O teste cutâneo envolve lesionar a superfície da pele com uma 

pequena quantidade de alérgeno e medir a intensidade da reação4. O resultado pode 

geralmente ser considerado dentro ao redor 20 minutos 7. O teste sanguíneo quantifica 

o nível de IgE para a proteína na carne vermelha, a fim de determinar se os anticorpos 

estão presentes 5,6. 
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TRATAMENTO 

 

         Evitar a toda a carne vermelha e todos os produtos alimentares que a contêm são 

as principais medidas de prevenção para esta alergia. Se ocorrer uma exposição, um 

anti-histamínico pode tratar uma reação localizada, como uma erupção cutânea. Há 

possibilidade de ocorrer anafilaxia4. 
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Alergia a soja 

 

 

           O Brasil é o segundo país maior produtor de soja, leguminosa originária da China, 

presente em inúmeros produtos alimentícios industrializados1. Estes produtos são: 

bebidas à base de soja, proteína texturizada, tofu, missô, pasta de soja, farinha de soja 

e isolado proteico entre outros2,3.  

            A prevalência da alergia a soja está em torno de 0.3 a 0.4%, sendo 6% das 

crianças atópicas e 14% das crianças alérgicas a leite de vaca IgE mediadas. Os 

quadros de alergia são transitórios e os casos de morte são raros. As principais 

proteínas responsáveis pela alergia são: glicina, B-conglicinina, profilina e inibidor da 

tripsina Kunitz2,4. 

            Pode ocorrer reação cruzada entre a soja e feijões, lentilha, grão-de-bico, ervilha 

e fava, com quadros clínicos também transitórios 2,3,5.  

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
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         O quadro clínico da alergia a soja não é diferente das outras alergias. As 

manifestações podem ser urticária, angioedema e manifestações intestinais2,3. Estudo 

demonstrou taxa de sensibilização de 12,3% em crianças brasileiras5.             

 

 

 

Alergia ao trigo 

 

INTRODUÇÃO 

 

  

O trigo é muito usado na culinária mundial fazendo parte da receita de diversos 

alimentos como pão, pizza e de bebidas como a cerveja1. O consumo de trigo e de 

produtos à base de trigo contribui para uma dieta rica em proteínas, fibras alimentares, 

minerais (especialmente ferro, zinco e selênio) e vitaminas2. Com isso, o Triticum 

aestivum, amplamente cultivado no mundo inteiro1, pode ser responsável por várias 

doenças como a Doença Celíaca, a sensibilidade ao glúten não celíaco e a Alergia ao 

Trigo2.  

As prevalências para essas doenças são estimadas em cerca de 0,5 a 2% na 

população ocidental, 0,2 a 05% nos europeus e 0,55 a 6% nos estadunidenses 6. 

 Na doença celíaca, doença auto-imune no qual o sistema imunológico produz 

anticorpos contra o glúten ingerido, há uma atrofia de vilosidades do intestino delgado 

com aumento da permeabilidade intestinal e má absorção de nutrientes. Já na alergia 

alimentar, ocorre uma resposta inflamatória mediada por IgE a vários componentes do 

trigo ocasionando várias manifestações clínicas respiratórias ou gastrointestinais. Na 

sensibilidade ao glúten não celíaco há um conjunto de sintomas gastrointestinais e 

extragastrointestinais pela ingestão de produtos de trigo ocasionados provavelmente 

pelo alto teor de glúten. Nessa doença, os sintomas gastrointestinais são dor abdominal, 

diarréia ou constipação, náuseas e vômitos, e os extragastrointestinais são cefaléia, dor 

musculoesquelética, fadiga e depressão, que podem melhorar com uma dieta de 

exclusão de trigo. Geralmente, os portadores de sensibilidade ao glúten não celíaco 

fazem um auto-diagnóstico e auto-tratamento7. 

         A incidência da alergia alimentar ao trigo mediada ou não por IgE tem crescido ao 

longo dos anos. Na alergia não mediada, tem-se uma inflamação celular crônica com 

células T e eosinófilos1. 
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         Estudos motram uma prevalência de alergia ao trigo em crianças de cerca de 

0,4%3. A alergia é mais prevalente nessa faixa etária, no entanto, a realização da 

dosagem sérica de IgE mostrando a sensibilização ao trigo é mais comum em adultos. 

A alergia IgE mediada ao trigo é mais prevalente em crianças que podem superá-la na 

idade escolar como na alergia ao ovo ou ao leite3. 

  

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

 Alergia alimentar provoca manifestações na pele, no trato gastrointestinal ou no 

trato respiratório3. 

         Em crianças alérgicas ao trigo, podem ter manifestações como dermatite atópica 

moderada a grave. No caso de  reações mediadas por IgE, podem ter sintomas e sinais 

como urticária, angioedema, obstrução brônquica, náuseas e dor abdominal ou, em 

casos graves, anafilaxia sistêmica1.  

 Em adultos, é rara a alergia provocada pela ingestão do trigo e os sintomas da 

alergia alimentar são comuns como diarreia e inchaço. Nos adolescentes e adultos, a 

variante mais comum é a anafilaxia induzida pelo exercício dependente do trigo. Os 

sintomas são ocasionados pela combinação da ingestão alimentar causativa e do 

exercício físico ou drogas anti-inflamatórias não-esteróides ou álcool3.  

         A asma e a rinite do padeiro afetam cerca de 10 a 15% dos padeiros e operários 

de fábricas de trigo. Estas são respostas alérgicas devido à inalação de farinhas de trigo. 

Em alguns casos, os alérgicos podem desenvolver sintomas depois de ingerirem 

refeições caso elas estejam contaminadas com farinha de trigo não cozida. Nessa 

variante, os portadores geralmente não apresentam sintomas após a ingestão de trigo 

cozido3. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

          O diagnóstico de alergia ao trigo é feito basicamente  pelo história clínica e exame 

físico associados a testes. Na história clínica, é importante considerar o intervalo entre 

a ingestão do alimento e o surgimento dos sintomas e quais foram os sintomas, se estes 

ocorrem sempre que o alimento é ingerido e se ocorrem sem a ingestão destes. Ao 

exame físico, podem ser observadas manifestações tipicamente alérgicas como a 

urticária e o angioedema4.   

 O teste de sensibilidade cutâneo (SPT) através de ensaios específicos de 

imunoglobulina E (sIgE) in vitro e ensaios funcionais são as duas opções para primeira 
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escolha para o diagnóstico nesse tipo de alergia, porém eles apresentam um um baixo 

valor preditivo. A sensibilidade diminuída desses exames ocorre devido aos reagentes 

serem misturas de proteínas de trigo solúveis em água,  as quais não têm a fração de 

glúten insolúvel do alérgeno3.    

 Os ensaios in vitro específicos de imunoglobulina E apresentam uma sensibilidade 

de cerca de 75% a 80%, mas têm uma especificidade inferior cerca de 60%, 

principalmente em função da reação cruzada com pólenes de gramíneas3 .  

  O teste de ensaios específicos de imunoglobulina E para omega-5 gliadina é 

confiável e este tem sido utilizado para diagnosticar pacientes com a anafilaxia induzida 

pelo exercício dependente do trigo. Estima-se que esse teste resulte em falso negativo 

para aproximadamente 20% dos casos. Já o ensaios específicos de imunoglobulina E 

para a alfa-amilase, tripsina e sIgE para nsLTP inibidores são utilizados para o 

diagnóstico de alergia alimentar ao trigo e a asma do padeiro3.  

 O teste de sensibilidade cutâneo e o ensaios específicos de imunoglobulina E são 

considerados padrão-ouro para o diagnóstico, no entanto existem diversas reações 

adversas graves, com isso, é preciso realizá-los em um ambiente preparado e próprio.  

Caso o resultado desses testes seja inconclusivo, é preciso realizar ensaios funcionais 

para fazer o diagnóstico. Para asma do padeiro, realiza-se um teste de desafio 

brônquico e na alergia alimentar um desafio alimentar duplo-cego controlado com 

placebo ou um desafio oral oral aberto3. 

 Em estudo recente, desenvolveu-se um teste de ativação de basófilos assistido 

por citometria de fluxo (BAT) que foi introduzido como um teste funcional in vitro para 

fazer o diagnóstico de alergia de tipo imediato3. Este pode ser uma boa alternativa para 

aqueles pacientes em risco de reações anafiláticas graves. Apesar do teste de ativação 

de basófilos assistido por citometria de fluxo ser  mais caro e com uma técnica mais 

desafiadora que os testes convencionais, seu uso na prática clínica tem crescido. O 

teste de ativação de basófilos assistido por citometria de fluxo é capaz de diferenciar 

indivíduos tolerantes e alérgicos entre pessoas hipersensibilizadas2,3. 

 Portanto, a alergia ao trigo é de difícil diagnóstico com teste de sensibilidade 

cutâneo ou ensaios específicos de imunoglobulina E utilizando extratos de farinha de 

trigo. Apesar de perigosos, eles ainda são o padrão ouro2,3.  

 

 

TRATAMENTO 
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         O tratamento da alergia ao trigo mediada por IgE é a dieta de exclusão com a 

retirada desse alimento e também prevenindo a inalação1,6,7 

         Em situações de exposição acidental e reação anafilática, o tratamento é feito com 

a administração de epinefrina com um dispositivo auto-injetor. Esse aparelho possui 

pontos de dose de 0,15 ou 0,3 mg, e deve ser injetado no músculo vasto lateral. De 

acordo com as diretrizes mais recentes dos Institutos Nacionais de Saúde,em crianças 

com peso igual ou inferior a 25 kg, incluindo lactentes  saudáveis com peso inferior a 

10Kg, utiliza-se um auto-injector de 0,15 mg. Após a auto-injeção de epinefrina,  mesmo 

que ele não apresente mais sintomas,o paciente deve ir a um hospital. Como a 

adrenalina tem um efeito de curta duração (cerca de 20 minutos), pode ser que ele 

precise de um tratamento adicional. Nessa situação, utiliza-se medicamentos como anti-

histamínicos e glicocorticóides 6,8.  

         Estudo recente mostram que um tratamento eficaz e promissor para a alergia 

alimentar é a imunoterapia. Atualmente, têm-se três técnicas em estudo: a imunoterapia 

oral (OIT), a imunoterapia sublingual (SLIT) e a imunoterapia epicutânea (EPIT)1,5,6. 

          A imunoterapia oral e imunoterapia sublingual visam aumentar lentamente a 

quantidade de alimentos ingeridos com o intuito de evitar reações sistêmicas.  A 

imunoterapia oral é o tratamento imunoterapêutico com maior evidência e está 

associada a até 90% de dessensibilização no caso de alergia a leite, trigo, ovo e 

amendoim. Os protocolos são divididos em 3 fases: ingestão de 6 a 8 doses de alérgeno 

administradas durante o primeiro dia do tratamento, em um ambiente hospitalar com 

acompanhamento de um médico, aumento da dose até atingir a dose alvo a cada 1 a 2 

semanas durante 6 a 12 meses e durante anos, mantém uma dose diária de 

manutenção domiciliar1. 

         A principal dificuldade na implementação da imunoterapia oral são os efeitos 

colaterais significativos. Sabe-se que aproximadamente 10% dos pacientes apresentam 

reação sistêmica que requer adrenalina e 60% a 90% dos pacientes conseguem atingir 

a dose máxima final. Em estudo, cerca de 10% dos pacientes que fizeram uso de 

imunoterapia desenvolveram esofagite eosinofílica quando a dieta de exclusão é 

interrompida1.   

         Na anafilaxia induzida pelo exercício dependente do trigo, o tratamento é com 

adrenalina durante o episódio agudo. Para prevenir a ocorrência, recomenda-se evitar 

o exercício dentro de 4-6 horas após a ingestão de trigo; evitar a prática de atividade 

física sozinho ou em clima quente ou úmido, ou durante a estação de alergia ao pólen; 

e levar sempre a medicação de emergência1,8,9 
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          Para a asma do padeiro e a rinite alérgica, o principal tratamento é evitar o trigo. 

A imunoterapia subcutânea tem se mostrado eficaz no tratamento da asma de Baker, 

porém no caso de alergia alimentar seu uso ainda não foi aprovado5 .  

          A exclusão do trigo da dieta também previni a sua inalação 5,6,9. É importante que 

o profissional da saúde oriente seu paciente a identificar o alérgeno nos rótulos e 

também dê instruções escritas para efetivamente retirar o trigo da dieta 5,7,9. 
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Alergia a amendoim 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

         A alergia ao amendoim, leguminosa da família Fabaceae natural da América do 

Sul,  rico em óleo e proteína, possui prevalência entre 0,5% e 1,5%. Cerca de 1 em 200 

crianças pode desenvolver alergia ao amendoim antes dos cinco anos1,2. 

         Até 50% das crianças com alergia ao amendoim desenvolvem sensibilização a 

nozes, ervilha, lentilha, feijão, soja e são mais susceptíveis a sensibilizarem ao gergelim 

quando comparadas a crianças com alergias a outros alimentos3. 

         A alergia ao amendoim depende da predisposição genética, história familiar 

positiva para atopia, da idade do indivíduo e da quantidade, via e forma de apresentação 

da proteína à qual é exposto. Acredita-se que a sensibilização ocorra através do 
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consumo de alimentos como manteiga de amendoim ou, em alguns casos, o uso de 

preparações tópicas contendo óleo de amendoim. Está se tornando evidente o aumento 

do consumo de amendoim principalmente em crianças. A aquisição espontânea de 

tolerancia é rara nestes casos e crianças acometidas tendem a manifestar sintomas por 

toda a vida2,3,4,5,6. 

          Após a chegada dos europeus ao continente sul-americano, o amendoim foi 

difundido pelo mundo e atualmente é a quarta oleaginosa mais cultivada, sendo 

superada apenas pela soja, algodão e canola. Sua forma de consumo é bastante 

diversificada e tem grande impacto econômico. As prevalências elevadas não são 

comuns em todos os países. Em populações asiáticas são demonstradas taxas 

menores. Observou-se um acréscimo de 10 vezes no diagnóstico de alergia ao 

amendoim na população australiana, no período de 1995 a 20072. 

           Não há relato de caso ou levantamentos epidemiológicos de alergia ao 

amendoim no Brasil7. O único dado disponível refere-se à sensibilização por este 

alimento de 14,7% entre atópicos e 4,8% entre os controles, atingindo maior frequência 

na faixa etária de 5 a 12 anos 3,4,5,6,7,8.  

 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

      

         A alergia ao amendoim geralmente se desenvolve no início da vida e é muito 

associada a outras doenças atópicas, como asma, eczema e rinite. A exposição também 

pode ocorrer no útero ou através do leite materno, embora a importância desta via para 

a sensibilização tenha sido duvidosa3.4.  

         Os sintomas alérgicos após a ingestão de amendoim ocorrem em minutos a 

algumas horas, e as manifestações clínicas podem ser prurido oral, náuseas, vômitos, 

urticária, angioedema, broncospasmo, e em casos mais graves, anafilaxia com 

comprometimento respiratório e hipotensão, que podem ser fatais sem a rápida 

administração de adrenalina. O amendoim é responsável pela maior parte da anafilaxia 

alimentar em crianças, adolescentes e adultos. A alergia ao amendoim tende a persistir 

até a idade adulta, em 80% dos pacientes. Por tanto, a vigilância ao longo da vida é 

essencial para a maioria dos pacientes. A maior chance de resolução ocorre em 

indivíduos que não apresentam alergia a outros alimentos4,5,6. 
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DIAGNÓSTICO 

 

 

         O diagnóstico se inicia na suspeita, observando a historia clinica do paciente. O 

exame físico também é útil para caracterizar as manifestações tipicamente alérgicas. E 

o exame mais comum permanece o teste de provocação oral (TPO), necessitando de 

local apropriado e equipe especializada 6,7,8.  

    

 

TRATAMENTO 

 

 

          A única forma eficaz de tratamento de alergia alimentar é excluir totalmente da 

dieta do paciente o alimento identificado, sendo necessário treinar o paciente e seus 

familiares na leitura de rótulos e orientá-los a reconhecer proteínas especificas do 

amendoim, para evitar a ingestão de produtos sem rótulos. É possível a contaminação 

de alimentos livres de amendoim na sua composição durante o processamento por 

equipamentos utilizados na produção de outros produtos com amendoim e também 

durante o preparo e manipulação em restaurantes. É importante que se oriente, 

verbalmente e por escrito, as medidas a serem adotadas caso haja ingestão acidental. 

Nos casos com manifestações anafiláticas se faz essencial a prescrição de dispositivos 

autoinjetores de adrenalina. Há chances de um prejuízo da qualidade de vida destes 

pacientes1,3,5,6,7,.  

         Para alergia ao amendoim, a imunoterapia subcutânea específica não se mostrou 

totalmente segura, mas a via oral e a sublingual parecem mais seguros e promissores5.  

 

          

         É importante lembrar que a alergia a nozes é descrita e tende a ser 

persistente,mas pode haver tolerância em 10% dos pacientes3. O aparecimento de 

novos alérgenos como kiwi, gergelim e outros frutos, é facilitado pela globalização e pelo 

surgimento de novos hábitos alimentares5. 

 

    

 

Alergia a frutos do mar 
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INTRODUÇÃO 

 

 

         Apesar da ubiquidade do peixe na dieta, a prevalência de alergia aos frutos do 

mar na Ásia e no resto do mundo é relativamente baixa. No final da infância nas Filipinas, 

a prevalência ahega a 2,29%, Singapura 0,26% e Tailândia 0,29%. Nos EUA, por 

telefone relatou-se um prevalência de 0,2% em crianças e 0,5% em adultos, com maior 

prevalência de alergia ao marisco e com variações geográficas. Os maiores valores 

encontram-se nos adolescentes das Filipinas (5,12%), Singapura (5,23%) e EUA 

(0,7%). Segundo relatórios recentes, 15% das pessoas com alergia a frutos do mar 

podem reagir a vapores e fumaças produzidos durante o cozimento (grelhando e/ou 

especialmente no churrasco)9. Isto ocorre porque frutos do mar liberam proteínas muito 

pequenas chamadas aminas durante o processo de cozimento, o que pode causar 

reações alérgicas nas vias respiratórias9.  

 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

 

          Os sintomas típicos de alergia aos peixes são gastrointestinais e incluem vômitos, 

diarreia e dor abdominal. Em contraste, os sintomas da alergia aos moluscos são 

geralmente cutâneos e incluem prurido na garganta e lábios, rubor e angioedema 

localizado. No entanto, tanto peixes e mariscos podem causar reações graves e riscos 

de vida, tais como edema de laringe, asma e anafilaxia9.10. 

          Indivíduos atópicos possuem risco aumentado para reações anafiláticas8.  

 

DIAGNÓSTICO 

 

  

         O diagnóstico fundamenta-se na história clínica. Os testes cutâneos e a dosagem 

de IgE sérica específica são métodos auixiliares. A necessidade de realizar teste de 

provocação oral para definir o diagnóstico, cabe ao examinador responsável8,9,10. 

 

   

TRATAMENTO 
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           O último Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar divide o tratamento em três 

vertentes:1. 

 

NO CONSULTÓRIO:  

 A única terapia comprovadamente eficaz é a exclusão dietética do alérgeno 

implicado nas manifestações clínicas. Os pacientes, seus responsáveis ou 

ambos, devem ser educados e informados detalhadamente sobre como garantir 

de fato a exclusão do alérgeno alimentar (p. ex: leitura de rótulos), evitar 

situações de risco (p. ex: alimentação em aniversários, festas e buffets), 

reconhecer os sintomas e instituir o tratamento precoce de possíveis reações 

anafiláticas.  

 Os anti-histamínicos, por exemplo, aliviam parcialmente os sintomas da 

síndrome da alergia oral e os sintomas cutâneos decorrentes de reações 

mediadas pela IgE contudo, porém não são capazes de bloquear as 

manifestações sistêmicas. 

 Um curso rápido de corticosteróide oral pode ser utilizado para rever-ter os 

sintomas inflamatórios graves, contudo seu uso prolongado está contra-

indicado, tendo em vista os importantes efeitos adversos que ocasiona. 

 No caso das doenças mediadas por IgE, para as manifestações clínicas que 

envolvam órgãos que não o trato gastrintestinal, o tratamento deve ser o mesmo 

empregado, quando outros alérgenos que não os alimentares desencadeiam os 

sintomas, assim, por exemplo, asma, urticária, dermatite atópica e rinite devem 

ser tratadas como de rotina. 

 

NA URGÊNCIA: 

 Interrupção do alimento envolvido, o tratamento deve estar voltado para o 

alívio do sintoma desencadeado. 

 Na presença de quadro cutâneo, urticária e/ou angioedema, raramente é 

necessária a administração de epinefrina (solução milesimal) intramuscular. 

Em geral, os pacientes devem ser liberados com a prescrição de 

antihistamínico oral por prazo nunca inferior a sete dias. Em casos mais 

extensos um curso rápido de corticosteroides orais pode ser necessário. 
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 Na presença de sintomas respiratórios o tratamento deve ser iniciado com a 

nebulização de agente broncodilatador que deverá ser mantido, sobretudo 

nos com antecedentes de asma, por no mínimo cinco dias. 

 Pacientes com manifestações gastrintestinais, além da suspensão do 

alimento da dieta deverão receber tratamento sintomático (anti-emético e/ou 

anti-espasmódicos) e soluções hidratantes. 

 

 

 

NA EMERGÊNCIA:  

 As recomendações terapêuticas são dependentes do conhecimento médico e do 

seu discernimento sobre a necessidade de intervenção rápida. Deve ser 

ressaltado que a anafilaxia pode ter um curso bifásico em 20 a 25% dos casos, 

com melhora inicial, com ou sem tratamento, seguido por recorrência de 

sintomas graves em duas a quatro horas. Levando-se em consideração estas 

reações tardias, recomenda-se a observação do paciente por no mínimo quatro 

horas. Raramente a anafilaxia pode ter curso protraído, com sintomas durando 

alguns dias. 

 Etapas do tratamento: 

o Avaliar a permeabilidade das vias aéreas, respiração, circulação e nível 

de consciência (estado mental alterado pode sugerir a presença de 

hipóxia). 

o Administrar adrenalina (solução 1/1000: 0,2 a 0,5ml (0,01mg/kg em 

crianças, máximo 0,3mg) por via intramuscular (IM) a cada cinco minutos, 

até o controle dos sintomas e aumento da pressão sanguínea. 

 Após a aplicação de adrenalina, outros cuidados são necessários:  

1) Colocar o paciente em posição supina com elevação dos membros inferiores 

se ele tolerar. Isto diminui a progressão de alterações hemodinâmicas; 

2) Manter as vias aéreas pérvias; assistência ventilatória pode ser necessária 

assim como intubação traqueal ou cricotireoidostomia. 

3) Oxigênio: deve ser administrado a todos os pacientes com anafilaxia que 

tenham reações prolongadas, hipoxemia prévia ou disfunção miocárdica, para 

aqueles que receberam β2 agonista inalado como parte do tratamento ou ainda 

naqueles que necessitaram múltiplas doses de adrenalina. 
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4) Acesso venoso para reposição volêmica, preferencialmente com solução 

salina. Crianças – até 30ml/kg na primeira hora; adultos – 5 a 10ml/kg nos 

primeiros cinco minutos. A avaliação circulatória deve ser periódica, pois muitas 

vezes há necessidade de aumentar este aporte. 

5) Considerar a administração de difenidramina 1 a 2 mg/kg ou 25-50mg/dose 

(parenteral); no nosso meio a prometazina 0,5/kg/dose até 25mg/dose. Os anti-

histamínicos (agonistas inversos dos receptores H1) são considerados de 2ª 

linha e nunca devem ser administrados isoladamente no tratamento da 

anafilaxia. 

6) Considerar a prescrição de Ranitidina, 50mg em adultos ou 1mg/kg em 

crianças IV. Outra opção em adultos é a Cimetidina 4mg/kg IV, mas em crianças 

com anafilaxia, a dose ainda não foi estabelecida. 

7) Em broncoespasmos resistentes a doses adequadas de adrenalina, deve-se 

considerar o uso de β2 agonista por nebulização. 

8) Na hipotensão refratária à reposição volêmica e adrenalina, considerar a 

administração de agentes vasopressores. 

9) Os glicocorticóides IV não são úteis para manifestações agudas, mas ajudam 

controlar a hipotensão persistente ou o broncoespasmo. A administração oral de 

prednisona (1 a 2mg/kg até 75mg) pode ser útil nos epísódios anafiláticos menos 

graves. 

10) De acordo com a evolução, deve-se considerar a transferência do paciente 

para unidade de tratamento intensivo até a sua completa estabilização1. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Fórmulas para o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca 

 

A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é a alergia mais comum em crianças, 

entretanto não há dados fidedignos da sua real dimensão, pois os dados conhecidos na 

literatura são muito variados, do mesmo modo pode se dizer dos critérios para utilizados 

para definir se alguém tem APLV. Em crianças menores, a incidência tem variado entre 

0,3 e 7,5%1,2,3.  

Estudos mostram que ocorre perda progressiva de sensibilidade ao leite de vaca 

à medida que a criança vai crescendo: 50% até um ano, 70% até os dois anos e 85% 

até os três anos de idade1,2.  

A alergia alimentar tem vários fatores para se desenvolver, além do mecanismo 

fisiopatológico, como alérgenos, permeabilidade da barreira do trato gastrintestinal e 

predisposição genética. A imaturidade do aparelho digestório e o sistema imunológico 

pouco desenvolvido nos dois primeiros anos de vida são características que influenciam 

bastante o desenvolvimento da alergia alimentar na infância2,3. 



52 
 

A alergia alimentar pode ser classificada, de acordo com processo imunológico, 

em três classes: mediada pela IgE, não mediada por IgE e mista1,2,3.  

O leite de vaca (LV) contém proteínas (aproximadamente 30-35 g/L) que podem 

ocasionar a formação de anticorpos específicos em indivíduos geneticamente 

propensos. A caseína e as proteínas do soro representam cerca de 80% e 20%, 

respectivamente, do total de proteínas do LV. As principais frações da caseína são a 

αS1, αS2, β-caseínas, κ-caseínas e γ-caseínas. E os principais alérgenos do soro 

incluem a α-lactoalbumina, β-lactoglobulina, proteases e peptonas, proteínas do 

sangue, albumina e imunoglobulinas1,4,5,6.  

No caso de epítopos lineares ou sequenciais (como no caso das caseínas), a 

presença de IgE produz maior chance da persistência da alergia com o passar dos anos; 

da mesma forma, para epítopos conformacionais (proteínas do soro), sujeitos com IgE 

costumam tolerar volumes pequenos do leite de vaca1,5.  

Em todos os casos, recomenda-se, primeiramente, a dieta de exclusão de LV e 

derivados para quem possui APLV. Sendo assim, a dieta de exclusão deve ser 

confirmada por um diagnóstico preciso, após testes duplo cego, pois a remoção do leite 

de vaca pode colocar a criança, especialmente lactentes, em risco nutricional. Além 

disso, recomenda-se a utilização de fórmulas ou dietas hipoalergênicas1,2.  

As etapas do tratamento da APLV, após o correto diagnóstico, estão descritas 

abaixo 1: 

Avaliação da condição nutricional; 

Dieta de exclusão do LV e derivados com substituição apropriada; 

Educação continuada para família e cuidadores; 

• Leitura e interpretação da rotulagem; 

• Cuidado com ambientes de alto risco (p. ex. escolas, praças de 

alimentação, festas, entre outros); 

• Orientação quanto a reações graves; 

• Promoção da qualidade de vida; 

• Orientação nutricional individualizada. 

 

No caso de a criança alérgica ser lactente, a mãe precisa se sujeitar à dieta de 

exclusão de LV e derivados. Já crianças que não são lactentes, as fórmulas devem ser 

utilizadas, preferencialmente, até os dois anos de idade, sendo o mínimo recomendado 

até 12 meses1.  

Tratamento medicamentoso para APLV são empregados em duas ocasiões: na 

crise alérgica aguda ou em manifestações crônicas de alergia mediada por IgE. Não há 
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medicamentos específicos preconizados para prevenção de reações a ingestão de 

alimentos mediadas por IgE, não mediadas por IgE ou mistas1,5,6.  

Além de o aleitamento materno garantir imunidade passiva contra infecções e 

estimular ativamente o sistema imunológico da criança em fase de amamentação, 

garantindo diversos benefícios a longo prazo, foi mostrado que o leite materno reduziu 

em sete vezes o desenvolvimento de eczema aos nove meses em um estudo 

envolvendo aproximadamente vinte mil lactentes6.  

Apesar da exposição precoce a proteínas do leite ser um fator de risco para o 

desenvolvimento da alergia alimentar, pequenas quantias de alérgenos alimentares via 

leite materno podem contribuir para a indução da tolerância. Além disso, vários estudos 

demonstram que o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 4 a 6 meses de 

vida, juntamente com evitar a introdução precoce, antes de quatro meses, ou tardia, a 

partir dos sete meses, de novos alimentos, diminuem a incidência de doenças 

alérgicas1.6.  

Da mesma forma, exposição de até mesmo de pequenas quantidades de fórmulas 

contendo leite de vaca durante os primeiros de vida pode aumentar a probabilidade de 

alergia ao leite de vaca. Deste modo, tanto a fórmula hidrolisada como o leite materno 

protegem contra a alergia ao leite de vaca, comparativamente ao uso rotineiro de uma 

fórmula infantil que contenha leite de vaca1,6,7,8.  

 

Fórmulas infantis à base de proteína isolada de soja: 

             

         As fórmulas alimentares à base de soja são compostas de proteína de soja 

refinada e aquecida, para melhorar a digestibilidade proteica e a biodisponibilidade 

mineral. Não são recomendadas como primeira opção pelas sociedades científicas 

internacionais e nacionais, devido aos riscos de efeitos adversos2.  A sua utilização é 

preconizada em casos de alergia à proteína do leite de vaca (APLV) nas formas IgE 

mediadas, sem comprometimento gastrintestinal, em crianças de seis a vinte e quatro 

meses. Apesar de ser uma fórmula que apresenta segurança em relação ao crescimento 

pondero-estatural e à mineralização óssea, relata-se que cerca de 10 a 15% das 

crianças com APLV podem desenvolver, também, reação à proteína da soja1,4,5,6,7.  

         Em comparação com as fórmulas poliméricas à base do leite de vaca, as fórmulas 

à base de proteína de soja apresentam maior conteúdo de proteínas, maior quantidade 

de alumínio e manganês, baixo conteúdo de carnitina, presença de fitatos, presença de 

glicopeptídeos que interferem no metabolismo do iodo e presença de fitoestrógenos 

(isoflavonas)2.  A presença de fitatos reduz a capacidade absortiva de minerais como 
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zinco, magnésio, ferro e cobre; e o maior processamento de fitoestrógenos, segundo 

estudos, pode antecipar a idade da menarca de meninas que fizerem o uso de fórmulas 

à base de soja precocemente. Por esse motivo, a utilização dessas fórmulas não é 

preconizada para crianças com APLV em idade inferior a seis meses8,9,10.  

         Devido aos bons resultados nas formas de APLV mediadas por IgE e devido ao 

baixo custo, comparativamente às fórmulas extensamente hidrolisadas e de 

aminoácidos livres, as fórmulas à base de soja são as mais utilizadas nesse tipo de 

alergia alimentar8,9,10.  

 

Fórmulas infantis à base de proteínas extensamente hidrolisadas (FEH): 

 

Alguns dos processos de hidrólise do leite de vaca são a clivagem enzimática e a 

clivagem pelo calor. A hidrólise enzimática é considerada mais eficaz que o aquecimento 

porque consegue destruir a conformação da molécula e a estrutura de epítopos. A FEH 

deve conter mais de 90% dos peptídeos com peso molecular menor que 3.000. Assim, 

entende-se que essa fórmula apresenta alergenicidade muito reduzida ao ponto de 

evitar uma resposta imune2,3,9.  

As FEH são indicadas como primeira opção para todas as crianças até vinte e 

quatro meses com APLV não mediada por IgE. As fórmulas extensamente hidrolisadas 

são toleradas em 90% dos casos de crianças menores de seis meses e em 95% das 

crianças acima de seis meses. As sociedades SBP, ASBAI 2007; ESPGHAN e ESPACI 

1999 citam que as fórmulas extensamente hidrolisadas são eficazes em 

aproximadamente 90% dos pacientes1,3,5. 

A remissão de sintomas relacionados à APLV pode acontecer entre uma a três 

semanas após o início do uso da fórmula. Logo, a suspeita de que os sintomas 

apresentados são causados ou não pelo uso da fórmula prescrita deve ser investigada 

após 15 dias de uso2. 

Para o tratamento da APLV a fórmula extensamente hidrolisada é a primeira 

indicação. Estudos experimentais em animais apontam que nessa fórmula a presença 

de pequenos peptídeos, que poderiam induzir o desenvolvimento de tolerância ao leite 

de vaca. Em crianças com APLV não IgE-mediada e com impossibilidade de consumo 

de leite materno, o risco de sensibilização à soja é grande, sendo prescrito fórmulas 

extensamente hidrolisadas ou elementares. A fórmula elementar deve ser indicada em 



55 
 

situações de acometimento do estado nutricional. O comitê recomenda que o tratamento 

da APLV seja instituído com fórmulas extensamente hidrolisadas. Entretanto, em 

crianças acima de seis meses com APLV, em que a fórmula de soja seja utilizada devido 

a melhor aceitação e menos custo, é necessário avaliar a tolerância à soja1,2,8. 

 

Fórmulas infantis à base de aminoácidos: 

         

         As fórmulas alimentares à base de aminoácidos são obtidas por hidrólise 

enzimática e/ou térmica ou por ultrafiltragem, e apresentam-se sob a forma de 

aminoácidos livres. São as únicas consideradas não alergênicas e devem ser utilizadas 

somente após a tentativa de exclusão da proteína do leite de vaca com fórmulas 

extensamente hidrolisadas1,2.  

         Em caso de persistência dos sintomas, após 6 a 8 semanas de uso de proteínas 

extensamente hidrolisadas, recomenda-se o uso de fórmulas à base de aminoácidos 

nos seguintes casos: lactentes com alto risco de reações anafiláticas (história prévia de 

anafilaxia); pacientes com atrofia vilositária grave associada a déficit de crescimento; 

pacientes com alergia alimentar múltipla; crianças com APLV que apresentam sintomas 

graves, como desnutrição proteico-energética moderada ou grave com 

descompensação metabólica, sangramento intestinal intenso e anemia grave, dermatite 

atópica grave e generalizada, hipoproteinemia e déficit de crescimento1,2,5,8.  

         Somente 10% das crianças menores de seis meses e 5% das crianças maiores 

de seis meses não toleram as fórmulas à base de proteínas extensamente hidrolisadas, 

tornando-se necessário o uso de fórmulas à base de aminoácidos. Por esse motivo, 

para todas as crianças com APLV não mediada por IgE, a primeira opção deve ser a 

fórmula extensamente hidrolisada. Além disso, se houver melhora dos sinais clínicos e 

da evolução pondero-estatural após a substituição das fórmulas, pode ser tentada a 

reexposição à fórmula extensamente hidrolisada1,2,3.  
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   INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo tem por objetivo estabelecer a correlação entre Asma e Alergia 

Alimentar, de acordo com o conhecimento mais atualizado e disponível, no intuito de 

favorecer a compreensão acerca do entendimento da patogênese e das manifestações 

clínicas relacionadas a estas condições associadas, ainda tão desafiadoras para 

comunidade médica. 

As reações adversas aos alimentos são representadas por qualquer reação 

anormal provocada pela ingesta de alimentos ou aditivos alimentares. Tais reações, 

quando tóxicas, dependem da substância ingerida, como toxinas bacterianas, ou das 

propriedades farmacológicas das substâncias presentes nos alimentos, como as 

bebidas que contém cafeína¹. Já as reações não tóxicas dependem da susceptibilidade 

do indivíduo e podem ser classificadas em imuno-mediadas, tendo como exemplo a 

Alergia Alimentar, e não imuno-mediadas, cujo protótipo é a Intolerância Alimentar. 

Sendo assim, a Alergia Alimentar é um termo utilizado para descrever reações adversas 

a alimentos, dependentes de mecanismos imunológicos que podem ser IgE mediados 

ou não1,2.  
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A Asma, por sua vez, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, na 

qual muitas células e elementos celulares têm participação, e apresenta-se associada 

à hiperresponsividade brônquica, levando a episódios de sibilos, dispneia, opressão 

torácica e tosse 3. Os sintomas da Asma são consequência da obstrução ao fluxo aéreo 

intrapulmonar que pode ser reversível espontaneamente ou com tratamento2. Apesar 

do nível de controle da Asma, a gravidade da doença e os recursos médicos utilizados 

por asmáticos brasileiros serem pouco documentados3, estima-se que 300 milhões de 

indivíduos sejam afetados em todo o mundo e, no Brasil, ocorrem cerca 160 mil 

internações por asma anualmente4, mostrando-se um problema de saúde pública no 

País e no mundo. 

A correlação entre Asma e Alergia Alimentar, é pouco comentada, e são 

limitados os artigos que mencionam estas duas condições clínicas associadas. A Asma, 

em si, já é um processo alérgico; predominando a sensibilização a antígenos inaláveis, 

como ácaros, pólen e pelos⁴. Os alimentos raramente induzem Asma⁴, porém, para 

melhorar o controle da doença, é importante identificar e reduzir a exposição a alérgenos 

e irritantes, bem como controlar os fatores capazes de intensificar os sintomas ou 

precipitar exacerbações5. Dessa forma, os alimentos podem atuar, nesse sentido, como 

fatores de risco, como demonstra o Quadro 12. 

  

Quadro 1 - Estratégias que comprovadamente melhoram o controle da asma e reduzem 

a necessidade de medicação. 

Fatores de risco Estratégias 

 

Tabagismo ativo e passivo Evitar fumaça de cigarro 

 

Medicações, alimentos e aditivos 

alimentares 

Evitar se forem sabidamente causadores 

de sintomas 

Exposição ocupacional Reduzir, ou preferencialmente abolir 

 

Fonte: Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para o Manejo da Asma, 2012 

  

Aditivos alimentares são representados por antioxidantes, flavorizantes, corantes, 

conservantes e espessantes, entre outros¹. Manifestações de Asma consequentes a 

aditivos alimentares são extremamente raras e alguns autores chegam a desconsiderar 
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essa possibilidade. Contudo, a Alergia Alimentar, em especial à proteína do leite de vaca 

ou ao ovo em lactentes, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento posterior da 

Asma¹. 

A inalação direta do alérgeno alimentar pelo trato respiratório pode gerar quadros 

raros de Asma ou Rinite, induzidos por alimento. A resposta da mucosa do trato 

gastrintestinal pode gerar sintomas no próprio sistema digestório ou à distância, como 

na pele, no sistema respiratório ou manifestações sistêmicas. De maneira geral, o 

diagnóstico de Alergia Alimentar como causa de Rinite Alérgica ou Asma Crônica é difícil 

de ser estabelecido¹. 

Sendo assim, sintomas respiratórios podem ser observados como reações 

alérgicas a alimentos, mas são raros e aparecem associados a manifestações cutâneas 

e gastrintestinais. Em geral, os sintomas respiratórios, especialmente as crises 

asmáticas, constituem um preocupante grupo de manifestações clínicas das alergias 

alimentares devido ao caráter letal que pode envolver essas respostas6. 

  

  

 EPIDEMIOLOGIA 

  

De acordo com um estudo transversal, houve uma associação entre Asma e 

Alergia Alimentar de 6% entre os pacientes estudados7. Cerca de 2 a 8% de crianças e 

adultos submetidos a testes de provocação oral com alimentos apresentam 

manifestações respiratórias de anafilaxia, Rinite e/ou Asma8. 

Estima-se que cerca de 10% dos quadros de asma em adultos são secundárias 

à inalação de alimentos5. O principal exemplo é a Asma do Padeiro, causada pela 

exposição ocupacional aos cereais; os pacientes apresentam tosse e broncoespasmo 

somente quando inalam o alimento; e seus testes cutâneos de hipersensibilidade 

imediata, ou mensuração sérica de IgE específica, são positivos às proteínas do trigo8. 

Os estudos epidemiológicos são unânimes na baixa prevalência de Asma na 

Alergia Alimentar. Um Ensaio Clínico Controlado analisou 300 pacientes asmáticos, com 

idades entre 7 meses e 80 anos, dentre os quais 12% apresentaram história sugestiva 

de Alergia Alimentar; quando submetidos a teste oral com alimentos apenas 2% 

apresentaram sibilos, sendo as idades entre 4 e 17 anos9. 
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Em um outro estudo foram avaliadas 140 crianças asmáticas com idades entre 

2 e 9 anos e história positiva para alergia alimentar; 9,2% apresentaram sintomas 

respiratórios (Asma e/ou Rinite) durante a prova oral com alimentos, e apenas 1 

paciente apresentou sibilância como manifestação única de sintomas10. 

Apesar da baixa prevalência entre Asma e Alergia Alimentar associadas, a 

reatividade do trato respiratório aumenta bastante a gravidade das reações alérgicas e 

o potencial risco de morte, sendo que crianças asmáticas apresentam risco 14 vezes 

maior de reações graves e óbito quando comparadas às não asmáticas8. 

 

  

            MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

As manifestações de ordem cutânea e gastrointestinal respondem pela grande 

maioria dos sintomas manifestados pela população acometida. Adicionalmente, a 

presença de sintomas respiratórios evidenciados de forma isolada é um fenômeno 

incomum nos quadros de alergias alimentares. Por sua vez, a associação de sintomas 

cutâneos e/ou gastrintestinais quase sempre se apresenta em um mesmo contexto 

clínico. Embora, se observe uma discreta associação, a reatividade exacerbada do trato 

respiratório potencializa a gravidade das reações, bem como do patente risco de 

morte⁸,11,12. 

Admite-se que a correlação entre sintomas respiratórios e alergia a proteínas 

alimentares exige uma criteriosa investigação, ao passo que crises de broncoespasmo 

deflagradas logo após a ingestão de determinado alimento possam ser facilmente 

associadas a alergias. Contrariamente, a manifestação dos sintomas crônicos de Asma 

ou Rinite desfavorecem o estabelecimento de uma relação fortemente sugestiva, em 

virtude dos variados diagnósticos diferenciais, de natureza alérgica ou não, que podem 

explicar tais sintomas13.  

 Em virtude da capacidade dos alérgenos alimentares comportarem-se como 

alérgenos inalatórios, é possível estabelecer uma correlação entre a contribuição da 

Alergia Alimentar na patogênese da Asma, mesmo na vigência de baixos índices de 

reações isoladas. Aborda-se que a Alergia Alimentar, a Rinite e Asma podem ser 

manifestações de um mesmo processo de sensibilização, reveladas em diferentes fases 

de maturação do sistema imunológico. A sensibilização desencadeada por alguns 
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alimentos, em especial ao ovo, sugere uma relação linear entre a sensibilização a 

inalante e o consequente desenvolvimento de asma na infância mais tardia14.   

Considerando-se que crises de Asma podem ser desencadeadas apenas pela 

inalação de alimentos, especula-se que em torno de 10% dos quadros de Asma em 

adultos são secundárias à esta inalação. Reações imediatas e tardias são observadas 

na Asma Ocupacional induzida por alimentos, o que corrobora com as evidências de 

que os alérgenos alimentares podem comportar-se como inalantes ocupacionais ou 

domésticos. Portanto, torna-se imprescindível que indivíduos susceptíveis, evitem o 

consumo ou inalação destes alimentos no contexto em que estiverem inseridos. 

Recomenda-se que evite a restrição dietética em crianças com asma mal controlada 

sem outros sintomas, ainda que haja testes positivos para IgE específica, já que a Asma 

Crônica raramente é desencadeada pela Alergia Alimentar3,15.    

Outro local comum de desenvolvimento de sintomas oriundos de Alergia 

Alimentar mediadas por IgE são as vias aéreas superiores. Os sintomas podem incluir 

obstrução, rinorréia, espirros e prurido. Embora perpasse por um percentual de 

acometimento de até 80% dos pacientes submetidos a testes de provocação oral com 

alimentos, a incidência da Rinite como manifestação isolada, precipitada por Alergia 

Alimentar atinge menos de 1% destes pacientes 15.  

 

 

  

          FISIOPATOLOGIA E IMUNOLOGIA 

 

As reações indesejáveis de caráter imunológico e mediadas por IgE são 

responsáveis pela maior parte das afecções respiratórios desencadeados por 

alimentos14,16. O mecanismo implicado neste evento pode ser explicado através do 

entendimento da ligação dos anticorpos aos seus receptores presentes nos basófilos e 

mastócitos teciduais do trato respiratório; que na ocorrência de antígenos alimentares, 

desencadeiam a degranulação e liberação de mediadores inflamatórios. Estes 

mediadores, tais como histamina, triptase, leucotrienos e prostaglandinas, são 

responsáveis pela reação alérgica imediata, caracterizada por vasodilatação, contração 

da musculatura lisa e secreção de muco, que culminam nos diferentes sintomas clínicos 

observados12,14,16. 
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Soma-se a este primeiro evento, a manutenção por parte dos mediadores 

inflamatórios da fase tardia da resposta alérgica, que ocorre 4 a 8 horas após a reação 

imediata. Nesta fase da resposta alérgica inflamatória, citocinas e quimiocinas, liberadas 

pelos mastócitos, induzem a um aumento de expressão das moléculas de adesão para 

eosinófilos, basófilos e linfócitos. Já as triptases contribuem para a cascata da reação 

alérgica inflamatória, através da ativação das células endoteliais favorecendo o aumento 

da permeabilidade vascular12,16. Os leucócitos são, desta forma, transportados às vias 

aéreas durante uma fase relativamente assintomática, quando liberam outras citocinas 

e proteases que destroem o tecido circunjacente, perpetuando a fase tardia do evento. 

Neste momento, os sintomas caracterizam-se especialmente por congestão, 

precipitando a Rinite e broncoconstrição, induzindo à Asma. A inflamação crônica por 

sua vez, em geral produz hiperresponsividade das vias aéreas. Os linfócitos T de 

memória contribuem para a exacerbação do quadro em caso de reexposição ao 

antígeno¹⁶. 

 

  

           PROGNÓSTICO E RECOMENDAÇÕES CLÍNICAS 

 

Foi realizada uma Revisão Sistemática com Metanálise a fim de investigar a 

prevenção primária de Asma e desordens atópicas em crianças menores de 16 anos. 

De acordo com ela, a evidência epidemiológica disponível é fraca, contudo, sugestiva 

de associações potencialmente benéficas sobre a ingesta de nutrientes e a Asma. Isso 

foi observado em relação às vitaminas A, D e E; Zinco; frutas e legumes; e Dieta 

Mediterrânea. Em contraste, não foi particularmente favorável quaisquer resultados em 

relação à vitamina C e selênio¹⁰.  

É importante ressaltar o efeito protetor do aleitamento materno em relação ao 

desenvolvimento da alergia alimentar na criança; além da importância de se evitar os 

alimentos sabidamente causadores de alergia no indivíduo suscetível, bem como 

controlar os fatores que intensificam sintomas e provocam exacerbações da Asma2. 

Ressalta-se, no entanto, que o manejo adequado da Asma ainda é a medida mais 

adequada no que tange a prevenção de reações adversas mais graves6, como no caso 

de associar a esta, outra patologia alérgica.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Os sintomas respiratórios apresentam-se como manifestações de Alergias 

Alimentares, geralmente associados a outras manifestações, de natureza cutânea, 

respiratória ou mesmo sistêmica6. Evidencia-se que sua apresentação de forma isolada 

é rara e, portanto, não se justifica a adoção de restrição dietética antes que testes de 

provocação oral sejam realizados, confirmando a relação de causa-efeito. Porém, para 

pacientes com diagnóstico prévio de Asma, ou que tenham manifestado 

broncoespasmo como parte dos sintomas de Alergia Alimentar recomenda-se uma 

vigilância e acompanhamento adequado, uma vez que, na vigência de reações 

alérgicas, estas podem ser potencialmente mais graves. Nestes casos, a restrição 

dietética do alimento indutor da reação alérgica torna-se imperativo, bem como, a 

aquisição de medidas que evitem contato com o alérgeno desencadeante de 

hiperresponsividade, por inalação ocupacional ou doméstica, salvo nos casos em que 

não haja comprovação da Alergia Alimentar4,6. Preconiza-se, atenção especial para 

condutas de emergência, como fácil acesso, por parte do indivíduo susceptível, de 

adrenalina intramuscular e busca imediata de serviços de emergência hospitalar, a fim 

de se evitar um desfecho desfavorável e potencialmente fatal.  
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