
 

 

 

 

ALERGIAS ALIMENTARES NA INFÂNCIA: PRINCIPAIS CAUSAS E 

CUIDADOS  
 

Introdução: As alergias alimentares caracterizam-se por um conjunto de 
manifestações clínicas, consequentes a mecanismos imunológicos decorrentes da 
ingestão, inalação ou contato com determinado alimento, resultando na liberação de 
histamina e outras substâncias no organismo, causando vários sintomas dependendo do 
local de liberação. Estas reações podem ser mediadas ou não pela imunoglobulina E 
(IgE), ou ainda mistas. Essas alergias são mais frequentes em crianças, estima-se que a 
prevalência seja aproximadamente de 6 a 8% em menores de três anos e de 2,4% em 
adultos. Objetivos: objetiva-se nesse estudo, apontar as principais causas e cuidados 
que se insere no contexto dessa patologia na infância, que visa à necessidade de maior 
abordagem nutricional. Métodos: O presente estudo compreende uma revisão de 
literatura, do qual se buscou explorar o campo de conhecimento sobre as “alergias 
alimentares na infância”. Para a elaboração da referida revisão foram consultadas bases 
de dados eletrônicos como SciELO, Lilacs e PubMed. Ao todo foram identificados trinta 
(30) artigos. Buscou-se selecionar estudos clássicos e recentes (últimos cinco anos), para 
discutir o tema em questão. Resultados: A alergia a proteína do leite de vaca, (APLV), é 
uma das mais comuns na infância, pois as crianças desenvolvem alergia na mesma 
ordem a partir da qual os alimentos são introduzidos na dieta, e como, em geral, o leite de 
vaca é a primeira proteína estranha introduzida, torna-se a principal causa da alergia, 
nessa fase todo cuidado deve ser tomado para diagnosticar corretamente e fazer um 
melhor acompanhamento nutricional nesses casos. Ressalta-se que qualquer alimento 
pode causar uma reação alérgica, mas alguns são os principais vilões. Nas crianças, as 
alergias alimentares mais comuns são: Ovo, leite, amendoim, frutos do mar (camarão, 
caranguejo, lagosta), soja, frutas secas, glúten. As alergias a leite de vaca, ovo, trigo e 
soja normalmente desaparecem ainda na infância, enquanto que alergias a frutos do mar, 
amendoim e oleaginosas tendem a permanecer na idade adulta. Conclusão: As 
manifestações de alergias alimentares são mais comuns nos primeiros anos de vida, 
existindo a necessidade de uma atenção voltada para esta patologia, já que, a alergia 
alimentar ainda é uma grande problemática no campo das doenças alérgicas. A presença 
do nutricionista e dos demais profissionais de saúde torna-se de extrema importância, no 
que diz respeito, ao acompanhamento da criança que apresente à sintomatologia de 
alergia alimentar, pois a equipe multidisciplinar de saúde poderá intervir no processo de 
cuidar, por meio da educação em saúde, promoção, recuperação e reabilitação, 
prevenindo e/ou minimizando os danos causados, muitas vezes pelo diagnóstico tardio 
e/ou condições socioeconômicas impróprias para a manutenção do tratamento.  
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