
guia para pais
e cuidadores

coNsuLTe seMpre o MÉdico e/ou NuTricioNisTa

E agora?

MEU FILHO TEM ALERGIA 
à pROTEínA dO LEITE dE 

vAcA (ApLv).



O que é alergia à 
proteína do leite de 
vaca (ApLv)?1-3

a ApLv ocorre quando o organismo entende que 
a proteína do leite de vaca é uma substância 
estranha para o corpo.

Quando isso acontece, o sistema imunológico 
(de defesa) reage contra esta proteína e, como 
resultado, podem aparecer sintomas.



Quais sintomas 
podem aparecer?1-3

na pele: coceira, vermelhidão,
ressecamento, descamação, inchaço
nos olhos ou lábios.

Gástricos ou intestinais: vômitos, 
regurgitações, dor abdominal, diarreia, 
sangue nas fezes, cólica persistente e 
intensa, intestino “preso”.

Outros: chiado, tosse, coriza, obstrução 
nasal, recusa alimentar, baixo ganho de 
peso e altura, choque anafilático 
(“fechamento da garganta”).

A cRIAnçA
pOdE TER UM OU

váRIOs sInTOMAs, E ELEs 
pOdEM ApAREcER EM 

MInUTOs, HORAs OU dIAs 
Após A InGEsTãO

dO LEITE dE vAcA OU 
dERIvAdOs.

!



ATEnçãO! 
OUTRAs dOEnçAs TAMbéM pOdEM cAUsAR EssEs 
sInTOMAs. pORTAnTO, sE O MédIcO sUspEITAR 
QUE sEU FILHO TEM ApLv, ELE InIcIARá UMA 
InvEsTIGAçãO pARA cOnFIRMAR O dIAGnósTIcO.!



como é o diagnóstico 
da ApLv?1-4

1. o médico fará exame físico, avaliação do 
crescimento, da história alimentar e de como 
os sintomas apareceram. dependendo do caso, 
poderão ser indicados exames.

2. o médico poderá solicitar a retirada de alimentos 
que contêm proteínas do leite de vaca e/ou 
derivados, e observará se houve melhora dos 
sintomas com a retirada desses alimentos.

3. o  teste de provocação oral poderá ser indicado, a 
critério médico, para confirmar o diagnóstico. Neste 
teste, o leite de vaca é reintroduzido na alimentação, 
sob supervisão médica, a fim de observar se os 
sintomas reaparecem.

A ApLv é MAIs 
cOMUM EM bEbês, 

MAs EsTá cAdA vEz 
MAIs pREsEnTE EM 

cRIAnçAs MAIOREs.2



InTOLERÂncIA OU 
ALERGIA?3, 4 

é tudo a mesma coisa?

ALERGIA à LAcTOsE nãO EXIsTE!

os termos corretos são: alergia à proteína do leite 
de vaca (apLV) ou intolerância à lactose. elas são 
diferentes e o seu tratamento também!

Intolerância 
à lactose: 

O que é?

Quais são 
os sinais e 
sintomas?

Algum dia 
meu filho 
vai poder 
voltar a ter 
uma dieta 
normal?

Alergia à proteína 
do leite de vaca:

Dificuldade do organismo para digerir 
e absorver o açúcar do leite (lactose).

Reação alérgica à(s) proteína(s) do 
leite de vaca.

Diarreia, cólicas, distensão abdominal 
(barriga estufada) e náuseas são os 
mais comuns e podem ocorrer em 
minutos ou horas após ingestão do 
leite de vaca e/ou derivados.

A Intolerância à Lactose é mais 
comum em adultos e idosos. Sua 
ocorrência em crianças é rara e, 
quando isso ocorre, normalmente é 
secundária à inflamação do intestino 
(por ex: após diarreia prolongada) e 
tende a melhorar em 3 a 4 meses. 

Um ou mais dos seguintes sintomas: 
vômitos, cólica, diarreia, dor abdominal, 
“prisão de ventre”, presença de sangue 
nas fezes, dermatites (vermelhidão na 
pele, descamação, pequenas bolhas e 
“pele grossa”), problemas respiratórios 
(asma, chiado no peito e rinite) e 
emagrecimento. Podem ocorrer em 
minutos, horas ou dias após a ingestão 
do leite de vaca ou derivados, de forma 
persistente ou repetitiva.

A maior parte das crianças com 
APLV desenvolve tolerância ao 
leite de vaca (ficam “curadas”) por 
volta dos 2 anos de idade. Algumas 
desenvolvem tolerância após essa 
idade, uma parcela continua até os 5 
anos e apenas uma pequena parcela 
continua com APLV por toda a vida.



como é a dieta 
isenta de proteínas 
do leite de vaca?2-4

a nutrição tem um papel muito importante na ApLv, 
já que contribui para o desaparecimento dos sintomas 
e o crescimento e desenvolvimento adequados.



O LEITE 
MATERnO é O 

MELHOR E MAIs 
cOMpLETO 

ALIMEnTO pARA 
O bEbê. 

Quando a mãe está amamentando, é possível que 
o médico oriente a retirada de todos os alimentos 
que contêm leite de vaca e derivados da sua 
alimentação, já que pequenas porções do que 
a mãe come passam pelo leite materno para o 
bebê. Nesses casos, é importante que a mãe tenha 
uma alimentação adequada e pode ser necessária 
a suplementação de cálcio e vitamina d.2-4

coNVerse seMpre coM seu
MÉdico ou NuTricioNisTa!



E quando o leite 
materno não está 
disponível?2-4

Na impossibilidade do 
aleitamento materno, o 
médico ou nutricionista 
podem indicar uma dieta 
isenta de leite de vaca e 
derivados para a criança 
com ApLv.

Essa dieta deve 
promover o 
desaparecimento 
dos sintomas e 
crescimento e 
desenvolvimento 
adequados.



10 dIcAs sobre a 
dIETA IsEnTA dE 
LEITE dE vAcA3

1. saiba alguns alimentos que são à base de leite 
de vaca:

LeMbre-se Que LeiTe e Queijo de 
cabra, oVeLha e búfaLa TaMbÉM 

podeM causar reações aLÉrgicas 
eM pacieNTes coM apLV.3

Leite de vaca
(todos os tipos: integral, 

desnatado, semi-
desnatado, evaporado, 

condensado, em pó, 
fluido, desidratado, 

maltado, sem lactose)

Queijos
(todos os tipos), 

inclusive os queijos 
sem lactose

requeijão, cream 
cheese, cottage

Nata, coalho, creme 
azedo

soro de leite, creme 
de leite Molho branco

coalhada, iogurte petit suisse, leite 
fermentado bebida láctea

ghee
(manteiga clarificada)

Margarina com 
leite, manteiga

doce de leite, cremes 
doces, pudim



3. a presença dos seguintes alimentos ou 
ingredientes não significa a presença de leite:3 

    lactato de cálcio ou de sódio
    estearoil lactil lactato de cálcio ou de sódio
    manteiga de cacau
    leite de coco
    cremor tártaro

2. Leia seMpre Todos os rótulos de produtos 
industrializados cuidadosamente.

atualmente é obrigatória a declaração de leite ou 
derivados no rótulo dos alimentos. eles estão após a 
descrição da lista de ingredientes, da seguinte forma:

ALéRGIcOs: cOnTéM LEITE
ALéRGIcOs: cOnTéM dERIvAdOs dE LEITE
ALéRGIcOs: pOdE cOnTER LEITE
ALéRGIcOs: pOdE cOnTER dERIvAdOs dE LEITE 

produtos que contenham estes dizeres devem 
ser evitados por mães que estão fazendo a dieta 
de exclusão.



4. Tenha em um local de fácil acesso as 
orientações médicas de como proceder caso a 
criança tenha contato com o leite.3

 
5. Temperos prontos, embutidos e frios, como 
salsicha, presunto, entre outros, frequentemente 
são feitos com ingredientes que contêm leite. 
sempre leia os rótulos!3 
 
6. Embutidos e frios são geralmente cortados na 
mesma máquina que os queijos, podendo ocorrer 
contaminação cruzada com proteínas do leite. 
prefira alimentos embalados pelo fabricante.3

7. Evite oferecer produtos que não contenham 
rótulo com a lista de ingredientes e os alertas 
sobre a presença de alérgenos.3

8. os fabricantes podem alterar a composição 
de seus produtos a qualquer momento, portanto 
sEMpRE leia os rótulos antes de comprar ou 
consumir. em caso de dúvidas, ligue para o sac 
do fabricante.3



9. se a criança já consome outros alimentos 
além do leite materno, separe uma esponja e 
os utensílios plásticos apenas para a criança 
com ApLv e não prepare alimentos com leite de 
vaca junto com os que ela irá consumir.3

10. Lembre-se: UM pEdAcInHO pOdE FAzER 
MAL sIM! consumir alimentos com leite não 
ajudará a criança, apenas a colocará em risco.3

Siga Sempre aS orientaçõeS do
médico e/ou  nutricioniSta!



Riscos associados à 
ingestão de alimentos 
com leite1-4

se a criança com apLV ingerir alimentos com 
leite ela poderá apresentar os sintomas que 
normalmente apresentava antes do diagnóstico: 
diarreia, vômitos, edema de lábio, placas vermelhas 
na pele, etc. porém, existe o risco de anafilaxia, 
reação ainda mais grave e que pode evoluir com o 
fechamento da garganta e dificuldade de respirar.

por essa razão, o cuidado coM a aLiMeNTação 
É de exTreMa iMporTâNcia, Não podeNdo 
ser NegLigeNciado e NeM coNsiderado uMa 
“frescura“ dos pais.

 



E se a criança recusar 
os novos alimentos 
recomendados 
pelo médico ou 
nutricionista?3

Lembre-se que a criança vinha sentindo sintomas 
associados ao consumo de alimentos com as 
proteínas do leite. portanto, ela poderá estar com 
medo de se alimentar e voltar a sentir os mesmos 
sintomas. A inflamação causada pela alergia 
também pode diminuir o apetite. 



veja algumas 
dicas que podem 
ajudar a melhorar a 
aceitação:3

procure oferecer os novos alimentos em temperatura ou 
recipientes diferentes dos habituais.

ofereça os novos alimentos em ambiente calmo e sereno.

peça para outra pessoa oferecer os alimentos.

Misture o novo alimento com outros aos quais a criança já 
esteja acostumada ou adicione 1 ou 2 gotas de essência de 
baunilha (sem leite).

caso você não goste do sabor ou odor dos novos alimentos 
indicados pelo médico ou nutricionista, não deixe a criança 
perceber. crianças mais novas ainda não têm o paladar 
definido como os adultos. 

Tenha sempre uma atitude positiva ao ofertar a alimentação 
para que a criança se sinta motivada a comer.

se a recusa persistir, converse com o médico ou 
nutricionista!



cUIdAndO dO 
cREscIMEnTO
estudo brasileiro mostrou que grande 
parte das crianças alimentadas com dieta 
isenta de leite de vaca não conseguem 
atingir as recomendações para ingestão 
diária de EnERGIA, pROTEínA, cáLcIO E 
vITAMInA d, nutrientes essenciais para o 
crescimento infantil.5 Maior risco de baixo 
peso e estatura também foi verificado em 
estudos nacionais.5-8 

por isso, é importante garantir cuidado 
nutricional adequado para que as 
crianças atinjam todo o seu potencial!



ApLv tem cura?4

FIQUE TRAnQUILA!

a maior parte das crianças com apLV desenvolvem 
tolerância à proteína do leite de vaca (ficam 
“curadas”) por volta dos 2 anos de idade.

algumas desenvolvem tolerância após esta idade e 
apenas uma pequena parcela continua com apLV 
por toda a vida.



Existem outros 
tratamentos?4

O tratamento recomendado para ApLv é a dieta 
totalmente isenta de proteínas do leite de vaca. 
a maioria das crianças alérgicas desenvolve tolerância 
espontaneamente e, para estas, esperar para ver se 
superam suas alergias é a atitude mais sensata.

em crianças mais velhas, com alergia ige mediada 
e alto risco de apresentarem reações graves 
devido ao consumo acidental de leite de vaca, 
outros tratamentos como a imunoterapia oral 
(“dessensibilização”) podem ser recomendados.

este tratamento deve ser considerado em casos 
pontuais devido ao elevado número de reações 
adversas, tempo longo de tratamento, risco 
de anafilaxia, evidências da perda rápida da 
proteção quando o tratamento é interrompido e 
desconhecimento de efeitos adversos que podem 
vir a ocorrer em longo prazo. por esses motivos, 
deve ser realizado apenas em centros de pesquisa.
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Mostre esse guia para os avós, 
irmãos, tios, professores e outras 

pessoas que convivem com a 
criança que tem APLV.

Com a colaboração de todos, 
esse período será mais 

tranquilo e alegre e a criança 
crescerá com mais saúde!
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Este é um material de orientação sobre alergia ao leite de vaca. Proibida sua utilização para realização de promoção comercial.

O leite materno é o melhor alimento para os lactentes e até o 6° mes deve ser oferecido como fonte exclusiva de alimentação, podendo ser mantido até 
os dois anos de idade ou mais. As gestantes e as mulheres que amamentam precisam ingerir uma dieta saudável e equilibrada. O uso de mamadeiras/
bicos e chupetas pode dificultar o aleitamento materno, principalmente quando se deseja manter ou retornar À amamentação. O medico pediatra e/u 
nutricionista deve ser sempre consultado.


