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Fique atento ao
rótulo dos produtos e
verifique se há a
presença de leites e
derivados entre seus
ingredientes. Em
casos de preparações
que não possuem
exigência de rótulo,
(como bolos, pães ou
alimentos em
restaurantes),
informe-se se há ou
não leite e derivados
nas receitas.
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ORIENTAÇÕES
NUTRICIONAIS PARA
ALERGIA AO LEITE DE
VACA

Alergia ao leite
de vaca
• O leite é considerado um
alimento básico, sendo fonte de
proteínas e cálcio. Porém, para
algumas pessoas o consumo
deste alimento se torna inviável
devido a reações alérgicas.

Quais são essas reações?
•Essas reações variam em função do
órgão afetado pela reação imunológica,
e podem ser cutâneas (pele),
gastrointestinais,
respiratórias
ou
sistêmicas. Geralmente a alergia ao leite
de vaca se manifesta no primeiro ano de
vida e em alguns casos tende a ser
transitória.

O que deve ser evitado?
• Leites, queijos, requeijões, iogurtes,
creme de leite, leite condensado, leite
em pó, margarina que contenha leite,
maionese que contenha leite,
manteiga de leite, e preparações que
os utilizem como bolos, biscoitos,
tortas, doces e outros. Leites e
derivados de outros animais como
cabras, ovelhas e búfalas também
devem ser evitados.

ALERTA

Mas afinal, o que é alergia
ao leite de vaca?
•É
uma
reação
causada,
geralmente, pelo contato de
células
imunológicas
com
algumas proteínas do leite que
provocam
sensibilidade
ao
organismo (alérgenos). Quando
uma indivíduo tem alergia e fica
exposta ao alérgeno ocorrem
reações adversas, que podem
variar de pessoa para pessoa.

• Leites e derivados sem lactose não
são indicados para pessoas com
alergia ao leite e sim para pessoas
com intolerância à lactose.
E qual a diferença entre alergia
ao leite e intolerância à
lactose?
• Na alergia geralmente acontece uma
reação do sistema imune
às
proteínas do leite. Já na intolerância
à lactose, há redução ou deficiência
da lactase, enzima responsável por
digerir a lactose (açúcar do leite).
Com isso ocorre acúmulo de lactose
no intestino causando reações como
dores, cólicas, diarreia, flatulência e
náuseas.

Teste de tolerância ao leite
•Em alguns casos o teste dessa alergia envolve o
consumo de leite e produtos que o contém em
quantidade, frequência e formas diferentes e
controladas. Porém nesses casos o consumo não
pode ser feito por conta própria, deve haver um
acompanhamento profissional.

