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1. Resumo 

A alergia à proteína do leite de vaca é uma doença inflamatória que acomete 

principalmente o trato gastrintestinal e a pele, ocorrendo de forma secundária à reação 

imunológica contra algumas proteínas presentes no leite de vaca. Dentre elas estão a 

beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina e a caseína, que são alérgenos alimentares 

que acometem, principalmente, crianças de até dois anos de idade e angustia pais e 

cuidadores perante o seu diagnóstico e manejo. Foi realizado um estudo de caso, a 

partir de uma consulta de pediatria em UBS cujo diagnóstico foi de alergia à proteína 

do leite de vaca. Objetiva-se investigar o impacto da alergia à proteína do leite de vaca 

no consumo dietético e no estado nutricional de crianças acometidas, a fim de 

conhecer suas peculiaridades, repercussões e planejamento de conduta adequada 

frente a esses pacientes, através de uma revisão da literatura. Materiais e métodos: 

Estudo de caso e revisão literária sobre o tema em teses, sites governamentais e 

científicos com consulta aos indexadores de pesquisa nas bases de dados eletrônicas. 

Palavras-chave: alergia à proteína do leite de vaca, hipersensibilidade ao leite, 

avaliação na alergia alimentar.   

2. Introdução 

A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é uma doença inflamatória que acomete 

principalmente o trato gastrintestinal e a pele, ocorrendo de forma secundária à reação 

imunológica contra algumas proteínas presentes no leite de vaca, principalmente a 

beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina e a caseína – alérgenos alimentares mais 

frequentes no grupo etário até os dois anos de idade (1). Afeta entre 2% e 7,5% das 

crianças, especialmente nos primeiros meses de vida (2). É a mais comum das 

alergias alimentares na infância e de difícil diagnóstico (1). A carga genética, o gênero, 

a etnia, a presença de polimorfismos genéticos, mudanças na dieta, a hipótese da 

higiene (redução de exposição a agentes infecciosos e parasitas), exposição a 

alérgenos alimentares (gestação, leite materno, desmame, através da pele) são os 

fatores de risco identificados (3). A APLV ocorre nos organismos que não 

desenvolveram tolerância oral. Fatores envolvidos no estabelecimento da tolerância 

oral são genética, microbiota intestinal e idade do paciente, além de fatores 

associados aos antígenos. No início da vida, a exposição a antígenos alimentares 

apresentados ao sistema imune ativa os linfócitos T reguladores, resultando em 



supressão da resposta imune e indução da tolerância oral. Esse processo ocorre 

naturalmente na maioria das crianças em aleitamento materno exclusivo, expondo a 

mucosa intestinal às baixas doses de antígenos alimentares presentes no leite 

materno, que induzem supressão ativa de reações imunes pela secreção mucosa de 

fator de crescimento tecidual beta. No entanto, a permeabilidade intestinal aumentada 

possibilita o desenvolvimento de APLV, sobretudo quando há a oferta de proteína 

heteróloga. A criança em aleitamento artificial, além de estar em contato contínuo com 

proteínas estranhas numa fase de permeabilidade intestinal vulnerável, perde o 

benefício dos agentes bioativos do leite materno para proteção contra APLV. O TGF-

beta, citocina presente no leite materno, participa da produção de imunoglobulina A 

(IgA) pela mucosa intestinal e da supressão celular na resposta imune; níveis 

reduzidos propiciam sensibilização alérgica e APLV (4,5,6). A microbiota intestinal 

adquirida no período pós-natal também é necessária para o desenvolvimento de 

tolerância oral, expressão e função dos linfócitos T reguladores. O aleitamento 

materno exclusivo é responsável pela colonização bacteriana pelo gênero 

bifidobactéria, que participa ativamente na tolerância oral. Essas bactérias estão 

reduzidas nas crianças que usam fórmulas lácteas artificiais, favorecendo a ocorrência 

de APLV (3). A APLV mediada pela IgE caracteriza-se pelo aparecimento rápido dos 

sintomas, geralmente em até duas horas após a exposição ao alérgeno. Entre as 

manifestações cutâneas, a urticária e o angioedema são as mais comuns. A urticária 

caracteriza-se pela presença de pápulas eritematosas bem delimitadas, de contornos 

geográficos, com halo central e, em geral, são pruriginosas. Pode ter repercussões 

sistêmicas, afetando a taxa de crescimento esperado, o desenvolvimento da criança 

e a dinâmica familiar, levando familiares e cuidadores à ansiedade perante o quadro 

apresentado pela criança. A história natural da APLV difere da observada para outras 

proteínas alimentares, que ocorrem em fases mais tardias da vida, por ser a primeira 

proteína estranha introduzida na alimentação de um organismo que ainda está em 

maturação do mecanismo de tolerância oral a proteínas heterólogas, portanto, mais 

propenso ao desenvolvimento de alergias alimentares (4). A introdução da 

alimentação complementar precoce aumenta a morbimortalidade infantil, interfere na 

absorção de micronutrientes, além de aumentar o risco de alergia alimentar e a maior 

ocorrência de doenças crônico-degenerativas futuramente (1). Até o sexto mês, o leite 

materno supre todas as necessidades do lactente e reduz o risco de APLV e de outros 

tipos de alergias. O consumo precoce de fórmula láctea impede o contato do tubo 



digestório com os agentes bioativos do leite materno, propiciando o desenvolvimento 

de sintomas (2,7). As fórmulas mais usadas como alternativas no tratamento da APLV 

são a de soja e hidrolisado proteico. No entanto, algumas crianças que fazem uso 

dessas fórmulas apresentam reações adversas a elas (2). A terapêutica de exclusão 

da proteína do leite de vaca requer atenção quanto a introdução de uma dieta de 

substituição adequada, que atenda às necessidades nutricionais das crianças e assim 

permita seu crescimento e desenvolvimento normal. 

3. Objetivos 

Objetiva-se relatar um caso de alergia à proteína do leite de vaca atrelado à busca 

literária sobre o assunto, a fim de conhecer suas peculiaridades, repercussões e 

planejamento de conduta adequada frente a esses pacientes. Investigar o impacto da 

alergia à proteína do leite de vaca no consumo dietético e no estado nutricional de 

crianças acometidas, através de uma revisão da literatura. 

4. Metodologia 

Trata-se de um estudo de caso realizado por duas acadêmicas de Medicina, da 

Universidade de Franca, a partir de uma consulta pediátrica na UBS Estação – “Dr. 

Jarbas Spinelli” - cujo diagnóstico foi de alergia à proteína do leite de vaca. A revisão 

da literatura foi realizada através de uma busca sistemática de teses, sites 

governamentais, científicos e de consulta aos indexadores de pesquisa nas bases de 

dados eletrônicas MedLine, ScieLO e Lilacs. A busca nos bancos de dados foi 

realizada utilizando as terminologias cadastradas nos Descritores em Ciências da 

Saúde criados pela Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvido a partir do Medical 

Subject Headings da U.S. National Library of Medicine. Utilizaram-se os seguintes 

descritores na busca ativa: alergia à proteína do leite de vaca, hipersensibilidade ao 

leite, avaliação na alergia alimentar. Foram definidos como critérios de inclusão artigos 

originais, experimentais e de revisão, de língua portuguesa, envolvendo seres 

humanos na fase pediátrica, abordando a alergia alimentar à proteína do leite de vaca 

com o consumo dietético e/ou estado nutricional. 

5. Desenvolvimento 

O caso estudado é referente ao paciente W.L.F.S., masculino, nascido em 15/03/2014 

em Belém – PA - e residente em Franca-SP há uma semana. Foi levado à Unidade 



Básica de Saúde Estação - “Dr. Jarbas Spinelli” - pela mãe no dia 20/03/2015, com 

queixa principal de “manchas” nas pernas e região escrotal há uma semana e 

irritabilidade. Na história clínica do paciente foi relatado presença de pequenas lesões 

em membros inferiores e região escrotal, com presença de prurido, além de 

irritabilidade e choro há uma semana. Mãe negou outras queixas relacionadas aos 

demais sistemas do organismo. Relatou que paciente tem aproximadamente três 

evacuações por dia com fezes pastosas e amarronzadas e que na última semana não 

houve alterações do hábito intestinal. Relatou também diurese várias vezes ao dia de 

coloração amarelada, odor característico. Em relação aos antecedentes pessoais da 

criança, mãe relatou que o filho nasceu de parto normal e a termo, sem 

intercorrências, com peso de 3900 gramas, não recordava sobre Apgar, não teve 

icterícia ao nascer e logo recebeu alta. Por informações maternas, o paciente realizou 

apenas exame do pezinho e orelhinha com resultados normais e não realizou exame 

do olhinho e coraçãozinho. Quanto aos antecedentes patológicos do paciente, mãe 

referiu hospitalização durante cinco dias por varicela que provocou desidratação aos 

cinco meses de idade. Negou outras doenças da infância, alergias, outras internações 

e cirurgias. Negou uso de medicamentos. Foi analisado carteira de vacinação da 

criança e constatado calendário atualizado. As últimas vacinas recebidas foram 

Hepatite A, Meningocóccica C e Tríplice Viral no dia 18/03/2015. Devido a isso, foi 

questionado à mãe sobre o surgimento das lesões após vacinação, porém mãe 

afirmou que a queixa já havia surgido aproximadamente cinco dias antes do paciente 

receber as vacinas. Sobre o desenvolvimento neuropsicomotor da criança, mãe referiu 

que ele sentou e engatinhou por volta dos quatro meses e recentemente começou a 

andar. Não iniciou a fala. Mãe não recordava dados sobre preensão de objetos e 

movimentos finos de preensão. Em relação aos hábitos alimentares da criança, mãe 

relatou que a amamentação foi mista com leite materno e fórmula até o sétimo mês. 

Após esse período foi substituído pelo uso de leite em pó. Alimentos sólidos foram 

introduzidos aos 12 meses. Há uma semana, ao chegar em Franca-SP foi iniciado uso 

de leite de vaca de caixa para a criança com ingestão do alimento quatro vezes ao 

dia. Quanto aos antecedentes familiares relevantes, a mãe tem história de asma 

desde a adolescência e pai é alérgico a poeira. Ao exame físico, criança estava em 

bom estado geral, chorosa, ativa, reativa, corada, hidratada, afebril, acianótica e 

anictérica, sem edemas e linfonodos palpáveis em região cervical, axilar, supra e 

infraclaviculares. Ausência de secreções oculares, nasais e orais. Tórax de formato 



regular, sem abaulamentos ou retrações, expansibilidade normal e à ausculta, 

presença de murmúrios vesiculares bilaterais em toda a extensão pulmonar e 

ausência de ruídos adventíceos. Aparelho cardiovascular com duas bulhas, 

normofonéticas, em dois tempos, rítmicas e regulares, sem ictus cordis palpável. 

Abdome plano, flácido, indolor a palpação superficial e profunda, ausência de dor a 

descompressão brusca, ausência de visceromegalias e presença de ruídos 

hidroaéreos. Períneo sem hiperemia ou lesão, presença de testículos em bolsa 

escrotal, ânus pérvio. Em relação aos membros inferiores haviam máculas de 1 cm X 

1 cm, hipocrômicas, com bordas irregulares, bem delimitadas, sem crostas, sem 

hiperemia ao redor, sem descamação presentes em toda extensão de ambos os 

membros inferiores. Devido a relação temporal do aparecimento das lesões com a 

introdução do leite de vaca de caixa para o paciente, foi levantada a hipótese de 

alergia à proteína do leite de vaca, sendo solicitados exames para investigação como 

Hemograma, IgE total, IgE para proteína do leite, ferritina e ferro sérico. Além disso, 

foi orientado à mãe hidratar a pele da criança após os banhos diariamente com óleo 

hidratante infantil, testado dermatologicamente, não realizar banhos quentes e sim 

rápidos e em temperatura morna. Criança retorna um mês após primeira consulta com 

resultados de exames, que mostraram ao hemograma, eosinofilia relativa e absoluta 

para a idade, com valor de 832/mm3. A ingesta de leite de vaca de caixa foi excluída 

do cardápio da criança por quinze dias, sendo que o exame de sangue foi realizado 

quando a criança ainda fazia seu uso. Houve desaparecimento das lesões, prurido e 

da irritabilidade apresentadas na primeira consulta, o que reafirma a hipótese 

diagnóstica aventada.  

6. Resultados 

O caso descrito traz o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca devido a 

relação cronológica entre a mudança do leite em pó para leite de vaca de caixa com 

o início dos sintomas, estes compatíveis ao quadro clínico da patologia suspeitada, 

assim como já descrito. A história clínica do paciente encaixa-se em dois aspectos 

relevantes: a mudança repentina do leite usado (em pó para leite de vaca de caixa) e 

a faixa etária do paciente, já que ele tem um ano de idade e se enquadra na idade de 

maior frequência de aparecimento que é até o segundo ano de vida. Além da mudança 

no leite houve mudança de estado que apresenta comidas distintas do estado que ele 

residia anteriormente. Em sua idade, seus aparelhos digestório e imune ainda estão 



imaturos fisiologicamente, o que ocorre até os dois anos de idade. Seus pais têm 

antecedentes patológicos de alergia, o que infere a pensar que o paciente tem 

provável predisposição genética à alergia. Tal fato toma maior importância pois o leite 

de vaca contém proteínas que podem induzir à formação de anticorpos específicos 

em indivíduos geneticamente predispostos, como a caseína e as proteínas do soro. 

Há ainda, o relato de que o paciente não ficou sob aleitamento materno exclusivo nos 

primeiros seis meses de vida e teve associação do leite materno com fórmulas lácteas, 

o que atrapalha o desenvolvimento da tolerância oral.  Como descrito, no início da 

vida, a exposição a antígenos alimentares apresentados ao sistema imune ativa os 

linfócitos T reguladores, resultando em supressão da resposta imune e indução da 

tolerância oral. No caso estudado, a alergia é mediada por IgE pelos sintomas 

relatados terem aparecido rapidamente após troca do leite e a queixa ser relacionada 

à pele, queixas típicas desse tipo de alergia; e não haver queixas relacionadas ao trato 

gastrointestinal, que são mais frequentes em alergias não mediadas por IgE.  A 

dosagem de IgE somente será positiva em casos de alergia mediada por essa 

imunoglobulina. Com a confirmação da APLV prosseguimos com as orientações 

dadas na primeira consulta e enfatizamos a eliminação do leite de vaca. Sabe-se que 

como o paciente tem mais de seis meses de idade e na positividade da IgE no exame 

laboratorial, as fórmulas a base de soja são as melhores opções para substituição ao 

leite de vaca. Quando a dosagem de IgE é negativa, a melhor opção para substituição 

será a fórmula a base de hidrolisado (2).  

7.Considerações finais 

Postergar até os 6 meses a introdução de outros alimentos na dieta da criança pode, 

então, prevenir o surgimento de alergias, principalmente naquelas com histórico 

familiar predisponente. É notória a necessidade e a importância de um 

aconselhamento nutricional adequado, bem como de um monitoramento constante do 

crescimento, desenvolvimento e consumo dietético dessas crianças. Os mecanismos 

relacionados à prevenção e desenvolvimento das doenças alérgicas são multifatoriais 

e a principal estratégia é o incentivo ao aleitamento materno. Sabe-se que a transição 

do leite de vaca para leites apropriados causa transtorno na rotina das famílias, pois, 

não raro, a criança está acostumada com o leite de vaca, o paladar e o cheiro. As 

mães e cuidadores tornam-se apreensivos quanto à mudança tanto pela rejeição de 

seus infantes, assim como o valor do produto, a dificuldade de ter acesso a produtos 



de qualidade em determinadas regiões do país e a deficiência de auxílio 

governamental. Esses fatores enfraquecem o tratamento a ponto de ser abolido e a 

velha rotina do leite de vaca volta à tona. É nesse momento que médicos e 

profissionais da saúde devem aprimorar e multiplicar seus esforços no intuito de 

informar, persuadir, promover saúde, clareando ideias, disseminando informações e 

explicando os reais benefícios do tratamento de qualidade, quantas vezes forem 

necessárias. A promoção da saúde advém de diagnóstico e tratamento 

intervencionista, mas fundamentalmente da palavra educadora. 
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