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Apesar do risco das reações alérgicas serem graves e mesmo fatais, até o momento, o 

método mais efetivo para a prevenção dos sintomas e tratamento tanto das alergias como das 

intolerâncias alimentares é a retirada do alimento “agressor” da dieta, sendo necessário 

substituí-los por alimentos tolerados (NOWAK-WEGRZYN; MURARO, 2011). A completa 

eliminação do alimento alergênico é a única forma comprovada, atualmente disponível de 

tratamento. A dieta de exclusão tem como objetivo eliminar da dieta aqueles alimentos 

relacionados à sintomatologia ou aqueles considerados muito alergênicos, evitando alimentos 

industrializados ou todos aqueles dos quais não é possível conhecer a composição. Além 

disso, a dieta prevê a oferta de energia e de nutrientes, suficientes para atender às 

necessidades da criança, reintroduzindo gradativamente os alimentos excluídos da dieta, de 

acordo com a resposta clínica (um alimento por vez). As dietas de exclusão podem ser 

utilizadas por curtos ou longos períodos de tempo, contudo, devem ser adotadas com cautela 

principalmente se um número significativo de alimentos ou grupos de alimentos são proibidos, 

podendo implicar na inadequação da ingestão alimentar e déficit no estado nutricional. Os 

alimentos a serem oferecidos devem proporcionar oferta adequada de nutrientes e segurança 

quanto à ausência do alérgeno alimentar. Em lactentes sob aleitamento materno exclusivo e 

que apresentam quadro clínico sugestivo de alergia alimentar não é necessário interromper a 

amamentação e sim excluir da dieta da mãe os alimentos alergênicos. Já se o lactente estiver 

em aleitamento artificial é recomendável que sejam utilizadas fórmulas infantis que atendam 

as necessidades nutricionais da criança. As fórmulas substitutas do leite de vaca se baseiam 

em fórmulas a base de soja, proteínas hidrolisadas e a base de aminoácidos. Lactentes em 

uso dessas fórmulas deverão ser acompanhadas por profissionais habilitados de forma 

individualizada e sistemática. O aleitamento materno é recomendado de forma exclusiva até 

os seis meses de idade da criança e a introdução de alimentos sólidos deve ocorrer a partir 

dos seis meses de vida. Alimentos potencialmente alergênicos também devem ser 

introduzidos nesse período (NATIONAL INSTITUTE FOR ALLERGY AND INFECTIOUS 

DISEASE, 2010). O profissional de saúde deve ficar atento quanto ao risco de 

comprometimento do estado nutricional. Crianças com diagnóstico de alergias ou intolerância 

alimentar devem ser acompanhadas e as mães e cuidadores orientadas quanto aos cuidados 



  

necessários para a alimentação e substituição do alimento agressor. Além disso, deve-se 

orientar as mães e cuidadores quanto a leitura dos rótulos de alimentos para a identificação 

dos ingredientes contidos nos alimentos. A alergia alimentar ou alergia à proteína heteróloga 

pode ser desenvolvida por qualquer proteína introduzida na dieta habitual da criança. A mais 

frequente é a que ocorre com a ingestão de proteína do leite de vaca, pelo seu alto poder 

alergênico e pela precocidade de uso por crianças não amamentadas ou em aleitamento 

misto (leite materno e outro leite). O desenvolvimento da alergia alimentar depende de 

diversos fatores, incluindo a hereditariedade, a exposição às proteínas alergênicas da dieta, a 

quantidade ingerida, a frequência, a idade da criança exposta e, ainda, o desenvolvimento da 

tolerância (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2008). A exposição já aos seis meses 

a alguns alimentos alergênicos, como o ovo, ajuda no desenvolvimento da tolerância 

imunológica, visto que entre o sexto e o sétimo mês há o período chamado ‘janela de 

oportunidades’, em que o sistema imunológico está maduro para receber novos alimentos. No 

entanto, para crianças com história familiar de alguma alergia é prudente que a introdução 

seja gradual, ou seja, que cada alimento potencialmente alergênico seja introduzido isolado 

de outros com a mesma característica (KOPLIN, 2010; OLIVES, 2010; GRIMSHAW, 2012). A 

amamentação é bastante eficiente na prevenção das alergias em geral, incluindo alergias 

alimentares, alergia ao leite de vaca, prevenção da doença celíaca, e também para o 

desenvolvimento da tolerância oral aos alimentos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

PEDIATRIA, 2008; OLIVES, 2010). Assim, é recomendado que a introdução de alimentos seja 

acompanhada da manutenção do aleitamento materno, uma vez que o leite materno tem 

efeito protetor sobre a mucosa gastrointestinal, diminuindo a permeabilidade intestinal e a 

prevalência de gastroenterites agudas (OLIVES, 2010; SHAMIR, 2012). 
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