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PALAVRAS-CHAVE 

 

Caseína. Infantil. Dispepsia. 

 

INTRODUÇÃO 

        

      A alergia á proteína do leite de vaca (APLV) é caracterizada como uma 

doença inflamatória no trato gastrointestinal por causa da imunidade contra a 

proteína presente. 



       Já a intolerância à lactose (IL) ocorre pela ausência de lactase, enzima 

essencial para a degradação desse carboidrato. Comum em adultos e 

raramente de forma congênita. 

 

OBJETIVO 

 

       Este trabalho possui o objetivo de descrever as principais diferenças entre 

a Alergia à Proteína do Leite de Vaca e Intolerância à Lactose, evidenciando 

sua etiologia, diagnóstico, tratamento e consequências na qualidade de vida.  

 

MÉTODOS 

 

       Trata-se de um estudo do tipo revisão bibliográfica realizada a partir de 

artigos científicos obtidos através das bases de dados Scielo e Lilacs, sendo 

selecionados através dos seguintes descritores: Caseína, infância e dispepsia. 

Foram selecionados artigos em português e inglês publicados entre os anos de 

2016 e 2019. 

 

RESULTADOS       

 

       A APLV constitui a alergia alimentar mais frequente em crianças com idade 

inferior a três anos, sendo seus sintomas mais comuns vômitos, diarréia 

crônica, síndrome de mal-absorção, refluxo gastro-esofágico (RGE), cólicas e 

obstipação, normalmente cessada até o primeiro ano de vida ou até o 5° ano 

de idade.  

         O principal método para diagnóstico de APLV é o teste de provocação 

oral (TPO), que se considera positiva quando a introdução do leite de vaca 



reproduz os sintomas, e a dieta de eliminação deverá ser mantida até aos nove 

a doze meses de vida ou durante seis meses, conforme o que ocorrer primeiro. 

Já na IL a lactase, não está presente no organismo impossibilitando a digestão 

do carboidrato, que é fermentado no cólon pelos microorganismos resultando 

em ácidos e gases, aparecendo sintomas clínicos como diarréia, flatulências, 

cólicas e distensão abdominal.  

       Os pacientes com suspeita de APLV conseguem receber o aleitamento 

materno exclusivo, com dieta restrita da mãe, principalmente com a suspensão 

de leite e seus derivados, eventualmente soja.  Já para a IL pode ser feito uma 

curva glicêmica ou teste de hidrogênio expirado que serve para avaliar a 

absorção intestinal de açúcares incluindo lactose, glicose, frutose, sacarose e 

sorbitol. 

       O tratamento se dá por diminuição ou exclusão desse açúcar da dieta e 

por meio da ingestão da enzima através de suplementos, que leva ao 

desaparecimento dos sintomas. O diagnóstico destas patologias devem ser 

realizados com cautela, uma vez que o tratamento se baseia na exclusão do 

leite e seus derivados, que é uma importante fonte nutricional rica em 

proteínas, vitaminas e cálcio principalmente para as estruturas ósseas além de 

consequências físicas e psicológicas.  

 

CONCLUSÃO 

 

       Conclui-se que a identificação precoce da patologia proporciona ao 

indivíduo melhores condições de vida, com a substituição de alimentos ricos 

em lactose, e suplementação de enzima aos intolerantes e a exclusão de 

alimentos que contém leite de vaca e seus derivados relacionados nos casos 

de alérgicos a proteína do leite de vaca, sem ocasionar uma deficiência 

nutricional e sintomas adversos. 

 

EIXO TEMÁTICO:  



 Alergias e intolerâncias alimentares na infância. 

INTERESSE EM CONCORRER A APRESENTAÇÃO ORAL:  

(Não)  


