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#1 Diagnóstico de Alergia Alimentar
Dra. Roberta Castro - SP

8 a 10% dos pacientes pediátricos têm diagnóstico
de alergia alimentar. Para os adultos, as
estatísticas são menores, em torno de 3 a 4%.
Apesar destes números serem bastante
significativos, é preciso ter um cuidado com o
superdiagnóstico (ou seja: nem tudo é alergia
alimentar).
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Precisamos entender que o tratamento de alergia
alimentar basicamente é a dieta de restrição, então
se há um superdiagnóstico, quão prejudicial isso
pode ser, tanto do ponto de vista físico, envolvendo
questões nutricionais ou possivelmente
comprometendo o desenvolvimento da criança, como
do ponto de vista emocional e social desta pessoa.
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Existem algumas hipóteses que buscam descobrir o
mecanismo da diferença entre a alergia alimentar e
a tolerância oral. Fala-se sobre a participação da
Vitamina D, o papel da microbiota e também da
exposição cutânea, mas não existe ainda um
consenso sobre o assunto.

É importante citar que nem toda reação adversa a
alimentos é uma alergia alimentar. Esta última
envolve mecanismos imunológicos e pode ser
definida como uma resposta imunológica
exacerbada e reprodutível que ocorre sempre que 
há exposição a um dado alimento. 

O trato gastrointestinal é a principal, mas não é a
única via de exposição aos alérgenos alimentares.
 
É importante ressaltar que existem reações
alérgicas de contato ou após exposição com o
vapor dos alimentos, mesmo que não haja ingestão
dos mesmos.



As reações adversas a alimentos podem ser:
imunomediadas, celulares ou mistas
 
As Ige Mediadas: Anafilaxia e SAO (Síndrome da
Alergia Oral)
 
As celulares: FPIES (Food Protein Induced
Enterocolitis Syndrome) / Proctocolite / Enterocolite
 
As Mistas: DA (Dermatite Atópica) e EoE (Esofagite
Eosinofílica)
 
O mais importante é perceber que existem muitas
possíveis reações e doenças causadas por alergias
alimentares, todas com suas particularidades e
diferenças na condução do tratamento. 
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Para um diagnóstico de alergia alimentar, os
médicos possuem os 4 pilares para os guiarem:
 
 
-- História clínica (anamnese cuidadosa e bem
detalhada) e exame físico do paciente
-- Testes e exames laboratoriais (quando
necessário)
--Dieta de Exclusão
-- Teste de Provocação Oral (Desencadeamento)
 

Alergia
Alimentar

História Clínica

Prick Test
Iges Espécíficas
Patch test Alimentos*

teste de
provocação oral

Dieta de exclusão

*Teste de contato atópico com alimentos (atopy patch test - ATP)
O ATP para alimentos está em investigação para aumentar a especificidade de
reações tardias em pacientes com dermatite atópica ou esofagite eosinofílica e
com sensibilização IgE específica a alimentos. Estes testes permanecem não
recomendados para o uso na prática clinica, devido a ausência de padronização e
a baixa especificidade.
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História Clínica:
 
O médico deverá perguntar:
-- Se as reações são reprodutíveis ocorrem
sempre que há exposição àquele alimento
-- O número de reações que a criança já teve
-- Qual foi a via de contato (inalatória, de contato,
via oral?
-- Se a criança tem histórico familiar de alergia
alimentar
 
E tudo isso vai ajudar a direcioná-lo quanto à
gravidade do caso, por isso, é ideal nós anotarmos
tudo antes de irmos ao médico para não
esquecermos nenhum detalhe. 
 
 
 Cuidado!

Com restrições em pacientes 
apenas sensibilizados 

(sem história de sintomas imediatos)

Isso aumenta o risco de
anafilaxia em exposição futura

Teste de alergia não faz diagnóstico de alergia
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Testes
 
Muitos pacientes têm a ideia equivocada de que
quando o médico pede muitos exames laboratoriais
ou outros testes ele está realmente levando a
sério a investigação das alergias da pessoa em
questão.
Muitas vezes o médico vai sentir necessidade de
pedir exames para complementar o seu diagnóstico,
outras vezes não. Muitos exames ao invés de
ajudar, podem até atrapalhar o diagnóstico e
diminuir tanto a qualidade de vida do paciente, como
comprometê-lo do ponto de vista físico.
O mais importante é sabermos que existe essa
ferramenta que poderá auxiliar o diagnóstico, mas
o mais importante é podermos escolher um
profissional de saúde que passe segurança e possa
agir com assertividade na condução do tratamento.
Está em dúvida ou inseguro? Debata com o médico
ou peça uma segunda opinião.
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Dieta de Exclusão e TPO (Teste de Provocação Oral)
 
É preciso um cuidado especial com o tempo de
restrição solicitado para uma dieta de exclusão
(para diagnóstico de alergias alimentares).
 
O tempo de restrição alimentar deve ser de 4 a 6
semanas, podendo se estender no máximo até 8
semanas. 
Primeiro porque os riscos nutricionais e as
complicações do ponto de vista sociais para o
paciente são grandes, segundo porque um tempo de
restrição maior para uma proteína que não
ocasionava mal à pessoa, pode desencadear uma
alergia na mesma. 
 
Sobre o TPO é preciso avaliar a real necessidade de
fazê-lo. É preciso pensar no risco benefício.
A proposta do TPO para fins diagnósticos só deve
ser posta em prática quando se tem dúvida no
diagnóstico.
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Dermatite Atópica e Alergia Alimentar, 
como avaliar?
 
Sabe-se que 1/3 dos casos de dermatite atópica 
 moderada a grave tem como causa principal a
alergia alimentar. Existem outros fatores que
podem causar a DA (dermatite atópica), como
genéticos e ambientais.
 
O principal alérgeno da dermatite atópica não é
alimentar, mas a poeira. Como avaliar o
envolvimento dos alimentos como elemento
desencadeante da doença alérgica?
 
O diário alimentar pode ser uma importante
ferramenta de auxílio no diagnóstico para a doeça e
isso pode evitar de o médico pedir testes
desnecessariamente.
 
Na dermatite atópica o tratamento mais
importante é a hidratação da pele.
 
 



Dermatite Atópica e Alergia Alimentar, 
como investigar?
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Criança com  DA

grave, sem história

de reação imediata com

alimentos

Não melhora com cuidados

adequados com a pele

Investigar alérgenos 

alimentares mais comuns 
através da dieta de exclusão

de 4-6 semanas

 

sem melhora: alimento 

não é o causador  

Com melhora: Considerar

alergia alimentar

Teste de Provocação Oral

(TPO)

TPO positivo: 

Confirma A.A. 

Dieta de excluão

TPO negativo: 

Reintroduzir o alimento

na dieta

Reintroduzir os

alimentos. Não é 
necessário fazer dieta

de exclusão
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#2 Esofagite Eosinofílica
Dra. Ariana Campos Yang - SP
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Esofagite Eosinofílica
"O meu filho não come"
 
Quantos de nós chegamos aos consultórios
médicos com queixas sobre as dificuldades
alimentares dos nossos filhos? Muitos. Isso pode,
à princípio, levantar a possibilidade de um quadro de
Esofagite Eosinofílica (EoE), mas como os médicos
podem melhorar a acurácia desta suspeita para
não submeter todas as crianças que passam por
estes desafios ao exame de endoscopia?
Tudo isso porque o procedimento é considerado
invasivo, porém, é ferramenta importante no
diagnóstico de EoE. Portanto, o médico identificando
sinais de disfagia poderá suspeitar desta doença e
poderá conduzir a situação de maneira assertiva, o
que auxiliará no correto diagnóstico e na melhoria
da qualidade de vida dos seus pacientes, bem como
das suas famílias. 
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A EoE é uma doença com maior prevalência em
meninos, devido a alterações genéticas e é muito
associada a alergia alimentar, mas não é exclusiva.
 
Ela é a primeira causa de disfagia e impactação
alimentar em crianças e adultos jovens.
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Dificuldades Alimentares
Principais causas
 
1 - Pânico nas famílias
2 - Traumas pelas reações adversas já vivenciadas
3 - Comportamentais
4 - Fobias, seletividade, recusa
 
Alerta! Quando isso está associado ao crescimento
ou desenvolvimento da criança. 
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Sintomas de Disfunção Esofágica
Perguntas importantes
 
1 - A criança recusa tudo? Ela sente um
desconforto ao comer?
2 - Ela nauseia, chora ao comer?
3 - Ela começa a comer "com gosto" e para
rapidamente?
4 - Come devagar ou rápido? (Passe uma hora e
meia na mesa para comer 3 ou 4 colheres)
5 - Tem algum alimento que ela gosta? (às vezes
não consegue progredir do pastoso para o sólido,
às vezes com as crianças mais velhas)
6 - A comida fica "paradinha"? (às vezes os mais
velhos relatam que a comida fica "parada" em certa
parte da garganta, por exemplo, e apontam).
 
Uma investigação bem feita pode auxiliar na
acurácia da suspeita para melhor organização dos
próximos passos para o diagnósico.



Esofagite Eosinofílca
Critérios diagnósticos
 
1 - Sintomas de Disfunção Esofágica
 
2 - Eosinofilia Esofágica - 
o infiltrado eosinofílico no esôfago é maior ou igual
a quinze eosinófilos por campo de grande aumento
(≥15 eos/CGA o que é +- 60 eos/mm²)
 
3 - Outras causas de eosinofilia esofágica devem
ser excluídas

*Aumenta a suspeita*
- Doenças atópicas

concomitantes 
 

- Achados endoscópicos
característicos de EoE
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Esofagite Eosinofílca
Diagnóstico
 
 
 
 
 
 
 
 

EoE para 
Alergia

Alimentar

Precisa de TPO Necessariamente
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1 - Anamnese
2 - Endoscopia

3 - Histopatologia 
4 - Investigação 

de Alergia Alimentar
5 - Manometria

6 - Esofagograma

Diagnóstico



Esofagite Eosinofílca
Finalidade da Dieta de Restrição
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - "Reforçar" ou afastar a suspeita do alimento
 

2 - de 50 a 90% das suspeitas não são
confirmadas por TPO

 
Avaliar a possibilidade de outra causa ou outro

alimento envolvido
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Opções terapêuticas
 
1 - Medicamentos
2 - Dieta de restrição
3 - Dilatação
 
Para decidir qual a melhor opção de tratamento
para a doença, é preciso o médico discutir as
opções com o paciente e/ou os familiares..
Existirão prós e contras de cada um deles em cada
realidade específica daquele indivíduo e será preciso
avaliar a idade dos pacientes, estilo de vida dos
mesmos e gravidade da doença.
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#3 Colóquio: TPO e Imunoterapia Oral com
Alimentos, como fazer e como conduzir?
Dra. Ariana Campos Yang - SP
Dr. Carlison Santos Oliveira - BA
Dra. Roberta Castro - SP
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TPO - Teste de Provocação Oral
 
É uma ferramenta que os médicos se utilizam
tanto para confirmar um diagnóstico, como para
atestar se o paciente já adquiriu a tolerância oral.
Mas como conduzir um TPO com segurança? Quando
ele precisa ser realizado sob supervisão médica e
ambiente hospitalar (ou clínica especializada que
tenha todos os medicamentos e equipamentos caso
ocorra uma intercorrência) e quando não precisa?
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Para ser feito em casa, o risco de reação imediata
precisa ser zero, ou seja, quando o paciente tem
sintomas alérgicos imediatos, tem histórico de IgE
positiva e com retrição alimentar há mais de dois
meses ou em casos de FPIES (Food Protein Induced
Enterocolitis Syndrome) agudo, o teste precisa ser
realizado em ambiente controlado e seguro.
 
Para as crianças alérgicas não mediadas por IgE,
que normalmente possuem sintomas
gastrointestinais e reações tardias, as
manifestações clínicas podem ser muito sutis. 
Isso de alguma maneira é um grande desafio para
o médico que está conduzindo do TPO. 
 
Na dúvida o melhor é retomar a dieta de restrição
e só posteriormente reiniciar o TPO para atestar se
a criança adquiriu a tolerância oral, quando o
quadro clínico estiver mais estável e se tiver mais
segurança.



CUIDADO! Muitas crianças com alergias não
mediadas por IGe podem desenvolver alergias
medidas devido ao extenso tempo de restrição
alimentar. 
(Dr. Carlison Oliveira - BA)
 
MITO: "TPO sensibiliza o paciente - se ele reagir vai
atrasar a cura".
A dieta de restrição não tem o poder de curar a
criança com alergia alimentar. Ela é apenas um meio
dela não vivenciar as reações alérgicas. O medo do
contato é apenas pelo risco da exposição e o que
isso pode causar naquele momento. 
(Dra. Ariana Yang - SP)
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DADO IMPORTANTE - Quando acontecem as ingestões
acidentais enquanto a criança ainda está em dieta de
restrição e não ocorrem reações, isso é uma
informação muito útil na conduta do tratamento
médico. (Dra. Roberta Castro - SP)
 
É importante tomarmos nota de tudo em detalhes
para debater com o médico dos nossos filhos. 
Citando um exemplo: às vezes ele já está tolerando
a versão "assada" da proteína, ou por vezes ele
sempre a tolerou e não se tinha conhecimento. Ou
pode ser até que ele já esteja dando indícios de uma
tolerância oral mesmo.
Neste caso, os testes baked (forma assada) podem
ser cogitados pelo médico.
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Imunoterapia Oral (IO)
 
Na maioria dos casos as crianças adquirem a
tolerância oral naturalmente, o sistema imune fica
maduro de maneira espontânea, mas quando não há
indícios de que isso vai acontecer existe a
alternativa de um tratamento que é a IO.
Os protocolos "baked" têm indicação precisa, podem
ser cogitados para pacientes que apresentam
reações mais brandas, um fenótipo mais leve, sem
histórico grave e sem índices de IgE altos. Existe
um perfil imunológico específico pra a aplicação
destes protocolos, ou seja, não são todos os
pacientes que serão aptos ao tratamento.
Ele é mais tranquilo, mais seguro e menos tenso,
porém também traz seus riscos e precisa de
acompanhamento médico apropriado.
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O tratamento de dessensibilização pode ser indicado
quando se tem uma certeza maior de que a criança
não ficará tolerante sem alguma intervenção.
A responsabilidade é enorme para a equipe médica
que vai conduzir o caso, então existirão maiores
riscos e dúvidas ao longo do processo, porém, ele
tem o poder de transformar vidas.
 
 
 
 
 
 
 
 
É preciso responder a várias perguntas antes de
cogitar este tipo de tratamento:
 
- Em quem (quais são os pacientes eletivos a ele)
- Como (qual será o protocolo abordado)
- Onde (em centros especializados)
- Por quem (por médicos experientes e capacitados)
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Dessensibilização x Tolerância Oral,
 
Existe uma diferença entre dessensibilização e
tolerância oral. No primeiro é preciso ter atenção
aos cofatores de desencadeamento das reações (ex:
exercícios e infecções), já neste último não existe
essa preocupação, inclusive não é preciso nem se
atentar à regularidade no consumo (o que é
diferente no caso de dessensibilização).
 
No primeiro ano após o tratamento de
dessensibilização é preciso ter cuidado com a
sensibilidade aos cofatores de desencadeamento.
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A ideia do projeto TUDO SEM LEITE é de ser uma
ponte entre a classe médica e nós familiares de
crianças e adolescentes com alergias
alimentares. Temos a intenção de traduzir as
informações técnicas que muitas vezes são
incompreendidas pela maioria de nós, ou
inacessíveis, de modo que tenhamos mais
segurança na condução do tratamento dos
nossos pequeninos alérgicos.
 
Nossa sugestão: leia o material, anote suas
dúvidas e corra para o consultório para debater
com o médico do seu filho.
 
Acreditamos que somente unidos: familiares de
alérgicos, profissionais de saúde e sociedade
como um todo poderemos ajudar efetivamente
uma pessoa que tem alergia alimentar.
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*Este material é um a iniciativa do projeto Tudo Sem Leite. Não é
permitido a sua reprodução parcial ou total sem a nossa
permissão.
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