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Resumo
Objetivo: avaliar a evolução da ingestão alimentar e do estado nutricional de crianças
após a interrupção da dieta isenta de leite de vaca por teste negativo de
desencadeamento oral.
Método: estudo longitudinal, prospectivo, não controlado que incluiu 80 crianças com
idade inferior a 5 anos que apresentaram teste negativo de desencadeamento oral
aberto para leite de vaca. Ingestão alimentar e estado nutricional foram avaliados no
dia do teste e após 30 dias. Ingestão alimentar foi comparada com as Dietary
Reference Intakes (DRIs). Peso e estatura foram mensurados de acordo com as
normas da Organização Mundial da Saúde no dia do teste e após 30 dias.
Resultados: a média de idade dos pacientes foi 18,7±12,4 meses, sendo 58,7% do
sexo masculino (47/80). Após interrupção da dieta de exclusão as crianças
apresentaram aumento do consumo diário de energia (897,7 e 961,9 kcal; p<0,001),
proteínas (35,5, e 41,1 g; p<0,001), carboidratos (125,7 e 130,3 g; p=0,042), cálcio
dos alimentos (495,2 e 712,6 mg; p<0,001), cálcio dos alimentos e suplementos (516,2
e 722,9 mg; p<0,001), fósforo (463,1 e 680,5 mg; p<0,001) e vitamina D (7,6 e 8,8 mg;
p=0,006). A proporção de pacientes com ingestão adequada de cálcio (alimentos e
suplemento) segundo às DRIs aumentou de 50,0% para 66,3% (p=0,012). Os escores
Z (n=76) no dia do teste e 30 dias após, foram, respectivamente, para peso/idade: 0,6 e -0,4 (p<0,001), estatura/idade: -1,1 e -0,8 (p<0,001) e peso-estatura: -0,1± 1,1 e
-0,1±1,0 (p=0,793). Os escores Z de peso- estatura e IMC-idade não apresentaram
variação estatisticamente significante.
Conclusão: a liberação das proteínas do leite de vaca na dieta promoveu aumento
da ingestão de energia, proteínas, carboidratos, cálcio, fósforo e vitamina D, além de
aumento nos escores Z de peso/idade e estatura/idade.
Palavras-chaves: hipersensibilidade a leite, estado nutricional, ingestão alimentar,
estatura, desenvolvimento infantil
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Abstract
Objective: to evaluate the evolution of food intake and nutritional status of children
after discontinuation of a cow's milk-free diet after a negative oral food challenge.
Methods: longitudinal, prospective, uncontrolled study that included 80 children under
5 years of age had a negative open oral challenge test for cow's milk. Food intake and
nutritional status were evaluated on the test day and after 30 days. Food intake was
compared with Dietary Reference Intakes (DRIs). Weight and height were measured
according to World Health Organization guidelines on the test day and after 30 days.
Results: the mean age of patients was 18.7±12.4 months, with 58.7% male (47/80).
After discontinuation of the elimination diet, the children showed daily consumption
increase in energy (897.7 and 961.9 kcal; p<0.001), proteins (35.5, and 41.1 g;
p<0.001), carbohydrates (125.7) and 130.3 g; p=0.042), calcium from foods (495.2 and
712.6 mg; p<0.001), calcium from foods and supplements (516.2 and 722.9 mg;
p<0.001), phosphorus (463.1 and 680.5 mg; p<0.001) and vitamin D (7.6 and 8.8 mg;
p=0.006). The proportion of patients with adequate calcium intake (food and
supplement) according to DRIs increased from 50.0% to 66.3% (p=0.012). The Z
scores (n=76) on the test day and 30 days after were, respectively, for weight-for-age:
-0.6 and -0.4 (p<0.001), height-for-age: -1.1 and -0.8 (p<0.001) and weight-for-height:
-0.1±1.1 and -0.1±1.0 (p=0.793). The Z scores for weight-height and BMI-age did not
present a statistically significant variation.
Conclusion: the release of cow's milk proteins in the diet promoted an increase in the
intake of energy, proteins, carbohydrates, calcium, phosphorus, and vitamin D in
addition to an increase in the Z-scores for weight-for-age and height-for-age.
Keywords: Milk hypersensitivity, Nutritional Status, Food intake, Body Height, Infant
Development
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1.0. INTRODUÇÃO
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1.1- Alergia ao leite de vaca
A alergia ao leite de vaca (ALV) é caracterizada por resposta imunológica
adversa e reprodutível que ocorre após a ingestão e/ou contato com as proteínas do
leite de vaca (Boyce et al., 2010). As manifestações da ALV dependem do mecanismo
imunológico envolvido e podem afetar diversos sistemas (pele, respiratório,
gastrointestinal e cardiovascular) (Boyce et al., 2011; Luyt et al., 2014; Solé et al.,
2018 – Parte 1).
Para fazer diagnóstico da ALV ou ainda, avaliar a aquisição de tolerância às
proteínas de leite de vaca, é necessário realização do teste de desencadeamento oral
(TDO) (Fiocchi et al., 2010; Koletzko et al., 2012; Luyt et al., 2014; Ballmer-Weber,
2018; Solé et al., 2018 – Parte 2). Este método consiste em ofertar o alimento e/ou
placebo em doses crescentes, em intervalos regulares, sob supervisão médica, com
constantes avaliações do estado geral do paciente ((Nowak-Węgrzyn, 2009; Corrêa
et al., 2010; Gupta at al., 2018). Os TDO são classificados em aberto (paciente,
familiares e profissionais envolvidos sabem o alimento que está sendo ofertado),
simples cego (apenas os profissionais sabem qual alérgeno alimentar está sendo
oferecido) e duplo cego controlado por placebo (TDODCCP), quando nenhum dos
envolvidos na execução do teste sabem o que está sendo ofertado (Nowak-Węgrzyn,
2009; Boyce et al., 2010).
A dieta de exclusão de leite de vaca e derivados é o tratamento para
praticamente a totalidade dos lactentes e crianças com ALV (Boyce et al., 2012;
Koletzko et al., 2012; Luyt et al., 2014; Solé et al., 2018 – Parte 2). No entanto, a dieta
de eliminação do leite de vaca quando realizada de forma inadequada pode impactar
e comprometer o estado nutricional do paciente. Durante o tratamento, deve-se
observar à condição nutricional do paciente, para se evitar prejuízos à saúde da
15

criança. É importante a educação continuada com os cuidadores, orientando a leitura
e a interpretação dos rótulos dos alimentos (observar os termos que indicam a
presença de leite de vaca no alimento), enfatizando o cuidado com ambientes de alto
risco de contaminação cruzada como (escolas, praças de alimentação, festas entre
outros) e orientar a família de como proceder em casos de reações graves (Medeiros
et al., 2004; Boyce et al., 2010; Koletzko et al., 2012; Fiocchi et al., 2016; Solé et al.,
2018 – Parte 2).

1.2- Epidemiologia da ALV

A prevalência de alergia alimentar tem aumentado nas últimas décadas em
todo o mundo, sendo considerada atualmente um problema de saúde pública (Solé et
al., 2018 – Parte 1). A real prevalência de ALV ainda é desconhecida no Brasil e em
outros países. Estudos internacionais apontam que a prevalência de ALV varia de 0,5
a 3,0% nos primeiros anos de vida (Fiocchi et al., 2010; Boyce et al., 2010; Koletzko
et al., 2012; Luyt et al., 2014; Savage; Johns, 2015; Acker et al., 2017). No entanto,
os dados existentes são variados e de difícil comparação devido a diferentes
desenhos dos estudos, idade e características da população avaliada (cultura, hábitos
alimentares, clima, etnia) e diversos critérios diagnósticos (autorreferido, questionário
escrito, testes cutâneos, determinação de IgE sérica específica ou testes de
provocação oral) (Rona et al., 2007; Boyce et al., 2010; Moore et. al., 2017).
Em uma revisão sistemática e metanálise realizada por Nwaru e colaboradores
(2014), foram incluídos 42 artigos primários sobre ALV publicados entre 2000 e 2012,
sendo revisada a prevalência da ALV na Europa. Os autores observaram que a
prevalência de ALV, por autorrelato, foi de 2,3% (IC 95% 2,1-2,5), por teste cutâneo
16

(prick test), foi de 0,3% (IC 95% 0,03 – 0,6); e por teste de imunoglobulina E específica,
4,7% (IC 95% 4,2-5,1). A prevalência de ALV diagnosticada por teste de
desencadeamento oral foi de 0,6% (IC 95% 0,5-0,8).
Nos Estados Unidos, uma pesquisa nacional representativa de base
populacional (Pesquisa Nacional de Exame de Saúde e Nutrição), evidenciou que a
prevalência de alergia alimentar autorrelatada em crianças entre os anos de 2007 e
2010 foi de 6,5%, sendo a ALV o tipo de alergia alimentar mais comumente relatada
(1,9% das crianças pesquisadas) (McGowan; Keet, 2013).
Em um estudo de coorte realizado em Israel onde 13.234 crianças foram
acompanhadas por dois anos, identificou-se incidência cumulativa de 0,5% de ALV,
com média de idade de início dos sintomas aos 3,9 meses (Katz et al., 2010). No
Brasil, estudo transversal e observacional que contou com 9.478 pacientes avaliados
por 30 gastroenterologistas pediátricos em cinco regiões do país, revelou prevalência
de alergia ao leite de vaca de 5,4% e incidência de 2,2% (Vieira et al., 2010).

1.3- Quadro clínico na ALV: reações imunológicas

As reações adversas aos alimentos são classificadas de acordo com o
mecanismo imunológico envolvido, podendo ser do tipo mediadas por IgE, não
mediadas por IgE, ou ainda, mistas quando envolvem os dois mecanismos (Fiocchi et
al., 2010; Boyce et al., 2010; Koletzko et al., 2012; Solé et al., 2018 – Parte 1).

1.3.1- Manifestações mediadas por IgE (hipersensibilidade imediata)
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As manifestações de hipersensibilidade imediata ocorrem em duas etapas: 1)
sensibilização ao alérgeno, ou seja, o sistema imunológico é programado para
produzir anticorpos da classe IgE para as proteínas do leite de vaca. Esses anticorpos
se ligam à superfície dos mastócitos e basófilos. 2) Exposição subsequente às
proteínas do leite de vaca determinam a liberação de mediadores vasoativos e
citocinas Th2, que induz às manifestações clínicas, podendo afetar vários órgãos-alvo
e provocar sintomas dentro de minutos até duas horas após a exposição ao alérgeno.
Os principais órgãos acometidos e sintomas clínicos são: pele (urticária, angioedema),
trato respiratório (rinite, asma, broncoespasmos), trato gastrointestinal (síndrome da
alergia oral, náuseas, vômitos, dor, flatulência e diarreia) e / ou sistema cardiovascular
(choque anafilático). Reações anafiláticas com risco de vida podem ocorrer, mas
felizmente são raras (Fiocchi et al., 2010; Luyt et al., 2014; Solé et al., 2018 – Parte
1). Aproximadamente 60,0% dos pacientes com ALV têm a forma mediada por IgE,
embora as estimativas variem de acordo com a população do estudo e idade (Host,
2002; Boyce et al., 2010; Winberg et al., 2015).

1.3.2- Manifestações não mediadas por IgE (hipersensibilidade tardia)

Os mecanismos imunológicos que desencadeiam a hipersensibilidade tardia
ainda não estão totalmente esclarecidos. Sabe-se que são mediadas por células T e
mecanismos imunológicos complexos (Augustin et., 2001; Walker-Smith, 2003). As
células T atuam através da secreção de citocinas como interleucinas (IL-4, IL-5, IL13) e fator estimulador de colônia de granulócitos (G-CSF), ativando eosinófilos,
mastócitos, basófilos e macrófagos. Os macrófagos ativados pelas proteínas
alergênicas do leite de vaca, secretam, por sua vez, mediadores vasoativos (fator
18

ativador de plaquetas, leucotrienos), citocinas (interleucinas – IL1, IL-6, IL-8), G-CSF
e Fatores de Necrose Tumoral Alfa (sigla em inglês: TNF-α) que são capazes de
aumentar a inflamação celular. Esse processo inflamatório envolve células epiteliais
que liberam citocinas como interleucinas (IL-1, IL-6, IL-8, IL-11), G-CSF, quimiocinas
(Regulada sob Ativação, Expressa e Secretada por Células T Normais, proteína
quimiotática de monócitos 3, Proteína quimiotática de monócitos 3, eotaxina) e outros
mediadores, por exemplo, leucotrienos. Esses mecanismos resultam em inflamação
celular crônica nos sistemas gastrointestinal, cutâneo e respiratório e, finalmente,
desencadeiam os sintomas de alergia ao leite de vaca (Fiocchi et al., 2010). As
manifestações são tardias e, geralmente, ocorrem entre duas horas até semanas após
o contato com o alérgeno (Fiocchi et al., 2010; Koletzko et al., 2012). Os principais
órgãos acometidos e sintomas clínicos são: pele (dermatite herpetiforme, dermatite de
contato), respiratório (sintomas obstrutivos de vias aéreas, hemossiderose induzida
por

alimento-

síndrome

de

Heiner),

trato

gastrointestinal

(cólica,

refluxo

gastroesofágico, recusa alimentar ou aversão, fezes amolecidas ou aumento da
frequência de evacuações, hiperemia perianal, constipação intestinal, desconforto
abdominal, sangue e/ou muco) (Boyce et al., 2010; Koletzko et al., 2012; Solé et al.,
2018 – Parte 1, 2018).

1.3.3- Manifestações mistas (mediadas por IgE e hipersensibilidade celular)

Neste grupo estão incluídas manifestações decorrentes de mecanismos
mediados por IgE e não mediados por IgE. São exemplos clínicos deste grupo
esofagite eosinofílica, gastroenterite eosinofílica, dermatite atópica e asma (Boyce et
al., 2010; Sampson, 2016; Solé et al., 2018 – Parte 1).
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1.4- Tratamento na ALV

1.4.1- Dieta de exclusão de leite de vaca e derivados

Para os pacientes com suspeita de ALV é necessário realizar dieta de exclusão
das proteínas do leite de vaca para a criança. Nos casos de lactentes em aleitamento
materno com sintomas de ALV, a dieta da mãe também deverá ter ausência de leite
de vaca e derivados para que ela possa amamentar. A amamentação é fortemente
recomendada e priorizada, haja vista os inúmeros benefícios para a criança, em
especial, melhor nutrição, crescimento e desenvolvimento adequados, melhor
desenvolvimento cerebral, estabelecimento da microbiota intestinal e fortalecimento
do sistema imunológico (Koletzko et al., 2012; Fiocchi et al., 2016). É fundamental que
se realize orientação nutricional adequada para a mãe, além de avaliar a necessidade
de suplementação de nutrientes, em especial, cálcio e vitamina D para garantir oferta
nutricional adequada (Koletzko et al., 2012; Solé et al.,2018 – Parte 2).
Para as crianças impossibilitadas de receber leite materno, recomenda-se
substitutos do leite de vaca, adequados, a fim de garantir bom estado nutricional aos
lactentes e crianças maiores (Medeiros et al., 2004; Boyce et al., 2010; Koletzko et al.,
2012; Fiocchi et al., 2016; Solé et al., 2018 – Parte 2). As fórmulas infantis específicas
para substituir as fórmulas à base das proteínas do leite ou leite de vaca, existentes
no mercado brasileiro, são hipoalergênicas, ou seja, não causam reações alérgicas
em mais 90,0% das crianças com ALV (American Academy of Pediatrics, 2000).
As fórmulas extensamente hidrolisadas (hidrolisado proteico) são compostas
por peptídeos em sua maioria, além de aminoácidos obtidos por hidrólise enzimática
e/ou térmica ou ultrafiltragem. Existem também, no mercado brasileiro, fórmulas com
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ou sem presença de lactose purificada correspondendo a 40,0% ou 56,0% do total de
carboidratos. Essas fórmulas apresentam eficácia em cerca de 90,0% dos casos de
ALV, sendo recomendadas como primeira opção para crianças menores de seis
meses com reações IgE mediadas e, também, para os casos não mediadas por IgE
(Boyce et al., 2010; Koletzko et al., 2012; Solé et al., 2018- Parte 2). Entretanto,
aproximadamente 10,0% das crianças com ALV, poderá apresentar alergia ao
hidrolisado proteico em razão da presença de resíduos alergênicos (Sampson, 2003).
Quanto ao uso de fórmulas à base de aminoácidos, indicadas também para os
casos de esofagite eosinofílica, consideradas as únicas completamente não
alergênicas, as proteínas encontram-se sob a forma de aminoácidos livres. São
indicadas para os casos em que há persistência dos sintomas em uso de hidrolisado
proteico, faltering growth e síndrome de má absorção intestinal grave com intenso
comprometimento da condição nutricional (escores Z de peso para estatura inferior a
2 desvios-padrão) (Kemp, 2006; Solé et al., 2018 – Parte 2; Vieira et al., 2020). Essas
fórmulas são consideradas tratamento de primeira linha, mesmo havendo evidências
limitadas em crianças com reações anafiláticas graves, enteropatia grave com
hipoproteinemia e crescimento deficiente (Koletzko et al., 2012; Fiocchi et al., 2016).
Vale destacar que não é incomum a utilização de fórmulas de aminoácidos como
primeira opção de tratamento para crianças com suspeita de ALV, por um período de
quatro semanas, a fim de se confirmar diagnóstico após o TDOA (Morais et al., 2016;
Leonard et al., 2016). Essa estratégia diagnóstica pode proporcionar melhor custoefetividade, ou seja, menor custo aos pais ou ao sistema de saúde e, a criança
permanece menos dias com sintomas (Morais et al., 2016).
As fórmulas à base de proteína de soja, compostas por proteínas purificadas,
são indicadas para crianças acima de seis meses, sobretudo nas formas IgE mediadas
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ou nos casos em que os pais apresentam dificuldades econômicas, entre outras, para
adquirir as fórmulas hipoalergênicas que tem custo mais elevado (American Academy
of Pediatrics, 2000; Fiocchi et al., 2016; Solé et al., 2018 – Parte 2), ou ainda, naqueles
casos onde existe preferência dos familiares, por exemplo, os praticantes da dieta
vegana (Koletzko et al., 2012).
Apesar de serem seguras em relação ao desenvolvimento pôndero-estatural e
mineralização óssea, aproximadamente, 10% a 15% das crianças com ALV IgE
mediada podem apresentar, também, reação à soja (Bhatia; Greer, 2008). Essas
fórmulas contêm alta concentração de fitatos (cerca de 1 a 2%) que podem prejudicar
a absorção de nutrientes, em especial, cálcio, fósforo, zinco e ferro, causando efeitos
indesejados na saúde da criança. Além disso, existe a presença de fitoestrógenos
(isoflavonas), que podem causar efeitos adversos à saúde da criança (Setchell, 1998;
Koletzko et al., 2012; Solé et al., 2018 – Parte 2). Alguns estudos demonstraram
eventos adversos como a antecipação na idade da menarca de meninas que
utilizaram fórmulas de soja antes dos quatro meses de idade (Niggemann et al., 2008).
Nas formas não mediadas por IgE e com manifestações clínicas do tipo colites,
enterocolites ou esofagites, o risco de sensibilização simultânea à soja pode ser de
até 10,0%, não sendo portanto, recomendada sua prescrição, com exceção dos casos
com formas clínicas leves ou nas fases mais tardias do tratamento (6 a 8 semanas de
uso de fórmula à base de hidrolisado proteico ou à base de aminoácidos) (Muraro,
2001; Kemp, 2006).
Já as fórmulas à base de proteína hidrolisada do arroz, compostas por
proteínas do arroz hidrolisadas por proteólise enzimática, são recomendadas para
crianças com ALV e alergia a soja (Fiocchi et al., 2010), embora poucos países adotem
está prática (Solé et al., 2018 – Parte 2). O valor biológico dessa fórmula é
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naturalmente diferente das proteínas bovinas, sendo suplementada com lisina,
treonina, triptofano, carnitina e taurina, ferro e zinco entre outros nutrientes (Fiocchi et
al., 2016). De acordo com o European Society for Paediatric Gastroenterology
Hepatology and Nutrition (2012) as fórmulas à base de proteína hidrolisada de arroz
devem ser utilizadas em casos particulares, para as crianças que recusam ou não
toleram fórmula de hidrolisado proteico ou para as famílias veganas (Koletzko et al.,
2012).
É importante destacar que durante a dieta de exclusão das proteínas do leite
de vaca é imprescindível o acompanhamento nutricional, de preferência com
nutricionista, a fim de se avaliar a ingestão alimentar e a evolução do estado nutricional
dos pacientes, assim como se beneficiar de adequada orientação sobre o uso correto
das fórmulas, além da indicação de opções de melhor palatabilidade das fórmulas
hipoalergênicas (Solé et al., 2018- Parte 2).
Outro aspecto a ser considerado é a educação continuada dirigida aos
cuidadores e que deve ser realizada em todas as ocasiões nas quais o paciente vai à
consulta, destacando constante orientação para a leitura e interpretação de rótulos
dos alimentos industrializados (termos sinônimos que indicam presença das proteínas
do leite de vaca no alimento) antes de oferecer esse alimento à criança com ALV;
como proceder diante de situações em que as refeições são realizadas fora de casa
(escolas, praças de alimentação, festas entre outros) e, em casos de reações graves,
entre outras orientações (Fiocchi et al., 2010; Boyce et al., 2010; Koletzko et al., 2012;
Solé et al., 2018 – Parte 2, 2018).
A duração da dieta de eliminação diagnóstica depende da manifestação clínica
e deve ser mantida por período estritamente necessário (Koletzko et al., 2012). A
remissão dos sintomas após se iniciar a dieta isenta de leite de vaca e derivados pode
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variar de 3 a 5 dias em crianças com reações clínicas do tipo IgE imediatas (por
exemplo, angioedema, vômito). Para as crianças com reações do tipo IgE tardias (por
exemplo, exacerbação de eczema) pode demorar de 1 a 2 semanas. Em pacientes
com reações gastrointestinais (por exemplo, diarreia crônica, faltering growth), pode
levar de 2 a 4 semanas, até que haja resolução dos sintomas. Caso não ocorra a
remissão dos sintomas, nesses períodos, o diagnóstico de ALV é improvável (Koletzko
et al., 2012).
Com a exclusão do leite de vaca e derivados da dieta e remissão dos sintomas,
deve-se aguardar no mínimo 2 semanas e reintroduzir o leite vaca na dieta, por meio
do TDO para avaliação e confirmação da hipótese diagnóstica, exceto nos casos de
pacientes com risco de morte (anafilaxia) (Fiocchi et al., 2010; Koletzko et al., 2012;
Solé et al., 2018 – Parte 2).

1.4.2- Alérgenos do leite de vaca

Os alérgenos alimentares são definidos como componentes específicos dos
alimentos ou ingredientes dos alimentos (normalmente glicoproteínas hidrossolúveis,
termoestáveis, resistentes a ação de ácidos e proteases) que são reconhecidos por
células imunes específicas e provocam resposta imunológica humoral (IgE) ou celular,
resultando em sintomas característicos (Boyce et al., 2010; Solé et al., 2018 – Parte
2; Speridião, 2021).
O leite de vaca contém aproximadamente 30-35 g de proteínas por litro e inclui
mais de 25 tipos de proteínas. A caseína representa 80,0% do total de proteínas do
leite de vaca e as principais frações que desencadeiam a ALV são: alfa-caseína, betacaseína, gama-caseína e kappa-caseína. Cerca de 20,0% do leite de vaca é composto
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por proteínas do soro e as principais frações alergênicas são: alfa-lactoalbumina, betalactoglobulina,

proteases

e

peptonas,

proteínas

do

sangue,

albumina

e

imunoglobulinas (Solé et al., 2018; Speridião, 2021).
Uma série de avanços recentes em tecnologia permitiu aos investigadores
mapear os epítopos dos alérgenos alimentares. Epítopo, também conhecido como
determinante antigênico, é a fração da proteína alimentar à qual a IgE se liga
desencadeando resposta imunológica. São classificados de acordo com sua estrutura
terciária, em conformacionais ou lineares (Sampson, 2004). Podem sofrer
modificações de acordo com o processamento do alimento ou durante a digestão,
ocasionando em aumento ou diminuição da alergenicidade (Solé et al., 2018 – Parte
1).
Os epítopos conformacionais são aqueles em que a estrutura terciária da
proteína é responsável pelo desencadeamento da resposta imunológica. Eles podem
perder sua capacidade de ligação ao anticorpo quando submetidos a processos de
cocção, hidrólise ou outros procedimentos químicos (Speridião, 2021). Já os epítopos
lineares ou sequenciais, são compostos por uma sequência de aminoácidos que se
ligam ao anticorpo e nenhum procedimento químico simples é capaz de modificar sua
estrutura e diminuir sua alergenicidade (Koletzko et al., 2012; Solé et al., 2018 – Parte
1).

1.5- Diagnóstico da ALV

1.5.1- Suspeita clínica de ALV
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A anamnese de uma criança com suspeita de ALV deve ser cuidadosamente
detalhada, visto que entre 50,0% e 90,0% das suspeitas de alergia alimentar não são
confirmadas quando realizado o teste de desencadeamento oral (TDO) (Boyce et al.,
2010).
Na anamnese, deve-se considerar alguns aspectos que são fundamentais para
auxiliar no diagnóstico de ALV: 1) idade de início dos sintomas; 2) manifestação dos
sintomas, frequência e tempo decorrido entre a ingestão do alimento e aparecimento
dos sintomas; 3) quantidade de leite necessária para desencadear algum sintoma; 4)
tipo de preparo do alimento contendo leite de vaca que desencadeia a reação
(processado, in natura); 5) se o paciente já ingeriu leite (sob diferentes formas) antes
dessas reações; 6) se os sintomas referidos se manifestaram em outras ocasiões sem
a ingestão do leite de vaca; 7) histórico alimentar (duração do aleitamento materno,
fórmulas infantis consumidas e idade de introdução de alimentos sólidos) e; 8) data
da última reação (Fiocchi et al., 2010; Boyce et al., 2010; Solé et al., 2012, Solé et al.,
2018 – Parte 2). Outro aspecto a ser considerado é o fato de que existem grandes
chances de haver informações distorcidas sobre os sinais e sintomas relacionados à
ALV por parte da criança e/ou de seus responsáveis (Boyce et al., 2010; Solé et al.,
2012).
Por meio do exame físico podem ser avaliados os sinais consistentes com
reações alérgicas ou outras doenças atópicas concomitantes, além de se avaliar o
estado nutricional da criança. No entanto, é importante destacar que tanto a
anamnese quanto o exame físico de forma isolada, não estabelecem o diagnóstico de
ALV (Boyce et al., 2010; Solé et al., 2012).
Os exames laboratoriais, quando necessários, testes de hipersensibilidade
(puntura ou prick test, IgE sérica específica in vitro para alimentos), complementam
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as informações obtidas na anamnese e auxiliam no entendimento da participação do
sistema imunológico na fisiopatologia da ALV (Fiocchi et al., 2010; Boyce et al., 2010;
Solé et al., 2018 – Parte 2; Gupta et al., 2018).
Para os casos de crianças com sintomas gastrointestinais significativos e
persistentes e não explicados por outras causas, crescimento inadequado ou anemia
por deficiência de ferro, endoscopia digestiva alta ou baixa com biópsia, é indicada
para afastar ou diagnosticar outras causas (Fiocchi et al., 2010; Boyce et al., 2010;
Solé et al., 2018 - Parte 1).

1.5.2- Teste de desencadeamento ou provocação oral

Os testes de desencadeamento ou provocação oral (TDO), até o momento, são
considerados métodos confiáveis na confirmação do diagnóstico de alergia alimentar,
como também, na avaliação da tolerância às proteínas do leite de vaca (Fiocchi et al.,
2010; Koletzko et al., 2012; Luyt et al., 2014; Ballmer-Weber, 2018; Solé et al., 2018
– Parte 2). Este método consiste na oferta progressiva de leite de vaca e/ou placebo,
em intervalos regulares, sob supervisão médica (monitoramento de possíveis reações
adversas) após um período de exclusão dietética necessária ao desaparecimento das
manifestações clínicas (Nowak-Węgrzyn, 2009; Corrêa et al., 2010; Gupta at al.,
2018). Os TDO são classificados em aberto (paciente, familiares e profissionais
envolvidos sabem o alimento que está sendo ofertado), simples cego (apenas os
profissionais sabem qual alérgeno alimentar está sendo oferecido) e TDODCCP,
quando nenhum dos envolvidos na execução do teste sabem o que está sendo
ofertado (Nowak-Węgrzyn, 2009; Boyce et al., 2010).
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O TDODCCP é considerado padrão ouro no diagnóstico de alergia alimentar
desde sua introdução na prática clínica em meados dos anos de 1970 (Fiocchi et al.,
2010; Luyt et al., 2014; Ballmer-Weber et al., 2018; Solé et al., 2018 – Parte 2).
Entretanto, este método é demorado e oneroso ao sistema de saúde, necessitando
de estrutura física adequada e treinamento de toda equipe responsável pela execução
do teste, o que dificulta sua execução na prática clínica (Niggemann; Beyer, 2007).
Assim sendo, para as crianças menores de três anos sob supervisão médica e com
sintomas objetivos, o teste de desencadeamento oral aberto (TDOA) é suficiente para
o diagnóstico de ALV e avaliação da tolerância às proteínas do leite de vaca, para
reações IgE e não IgE mediadas (Niggemann; Beyer, 2007; Greenhawt, 2011;
Koletzko et al., 2012). Os testes cegos, no entanto, podem ser utilizados nos casos
em que os sintomas são atípicos ou subjetivos (por exemplo, eczema moderado a
grave, coceira na garganta, recusa alimentar, náuseas, entre outros) (Fiocchi et al.,
2010; Koletzko et al., 2012).
Para a realização do TDOA, inicialmente, deve haver explicação minuciosa
sobre o teste ao paciente e/ou responsáveis, destacando seus riscos e benefícios,
bem como, consequências de um desfecho positivo ou negativo. Após as elucidações,
os responsáveis pela criança devem assinar o termo de consentimento informado e
esclarecido (Solé et al., 2018 - Parte 2).
Este procedimento deve ser executado sob supervisão médica, em ambiente
hospitalar, com infraestrutura adequada para o atendimento dos casos de
emergência. Para os casos considerados de baixo risco, o TDO pode ser realizado
ambulatorialmente, sob supervisão médica e com estrutura adequada para atender
qualquer emergência (Fiocchi et al., 2010; Solé et al., 2018 – Parte 2).
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Antes da realização do TDO é imprescindível que a criança esteja em boas
condições de saúde, em jejum de no mínimo duas horas e, mantendo sua dieta com
exclusão do alérgeno alimentar, por período mínimo de duas semanas. Fatores como
quadro infecciosos e uso de drogas (anti-histamínicos, corticoide, broncodilatador)
podem dificultar a interpretação do exame e devem ser considerados, antes do início
do teste. Caso seja necessário, o TDO deve ser reagendado ou até cancelado (Solé
et al., 2018 – Parte 2).
É importante ressaltar que existem diversos protocolos de TDO, entretanto, não
há consenso em relação sobre os volumes ou doses a serem adminsitradas, nem
tampouco sobre qual o intervalo de tempo entre elas (Correa et al., 2010; Mendonça
et al., 2012; Solé et al., 2018). No primeiro ano de vida, o TDO deve ser realizado,
utilizando-se fórmula infantil à base de proteínas do leite de vaca; para as crianças
com idade acima de 12 meses, o leite fluído e pasteurizado, pode ser utilizado
(Koletzko et al., 2012). Para os casos em que há risco de reação grave as proteínas
do leite de vaca, pode se iniciar com 1 gota de leite de vaca diluído a 1:100 (Scurlock
et al., 2010; Koletzko et al., 2012).
O TDO é considerado positivo quando, no momento da ingestão do alérgeno
alimentar a criança apresentar os mesmos sintomas que se encontravam presentes
no momento da suspeita clínica de ALV. Contudo, é importante salientar que podem
surgir nesse momento, novos sintomas nunca antes manifestados (Correa et al., 2010;
Lins et al., 2010). Assim, consideram-se sintomas objetivos de reações imediatas
possíveis na interpretação do TDO, urticária generalizada, eritema, palidez,
angioedema, tosse e/ou sibilância, estridor laríngeo, coriza, espirros repetitivos,
obstrução nasal, hiperemia conjuntival, vômitos, diarreia, diminuição da pressão
arterial em 20,0%, aumento da frequência cardíaca em 20,0% (que também pode
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ocorrer devido à ansiedade) e até anafilaxia. O aparecimento desses sintomas
classifica o TDO como positivo, sendo necessária interrupção do exame e intervenção
medicamentosa, além da continuidade da dieta isenta de leite de vaca e derivados até
o momento da reavaliação de um novo teste (Solé et al., 2018 – Parte 2). Não
ocorrendo os sintomas durante a realização do TDO, o leite e derivados devem ser
continuados em casa todos os dias por no mínimo 2 semanas. Os responsáveis pela
criança devem contatar o serviço/equipe médica, caso ocorram reações tardias
(Koletzko et al., 2012).
A duração da dieta de exclusão dependerá da idade, da gravidade dos
sintomas da criança e da positividade da IgE específica para ALV. O ideal é que um
novo TDO seja realizado a cada 6 meses, para que a dieta sem leite e derivados seja
realizada por tempo estritamente necessário (Solé et al., 2018 – Parte 2).
Os benefícios do TDO são diversos, em especial, liberação da dieta com
ingestão das proteínas do leite de vaca, redução do risco nutricional, melhora na
qualidade de vida da criança e dos seus responsáveis, bem como, menores gastos
com fórmulas especiais e alimentos, consultas médicas e exames, quando necessário
(Nowak-Węgrzyn et al., 2009; Mendonça, 2011; Solé et al., 2018 – Parte 2).
Recomenda-se postergar a exposição ao alimento, quando as reações
envolvidas são mediadas por IgE (Solé et al., 2018 – Parte 2). Para esses casos em
que ALV é considerada de alta probabilidade por meio do teste de IgE específico
positivo, o TDO para diagnóstico pode ser omitido. Após, no mínimo 12 meses em
dieta isenta de leite de vaca e derivados, a criança deve ser avaliada por especialista.
Se os sintomas de hipersensibilidade imediata forem claros e o teste de IgE específica
para leite de vaca for de baixo título, um TDO deve ser realizado em um hospital sob
estrita supervisão médica (Fiocchi et al., 2010; Koletzko et al., 2012).
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1.6- Desenvolvimento da tolerância oral às proteínas do leite de vaca

Compreender os fatores associados ao desenvolvimento da tolerância às
proteínas do leite de vaca é de grande relevância, pois, podem impactar as decisões
sobre o tratamento e o momento dos testes diagnósticos (Hil et al., 1993; Sicherer.;
Sampson, 2018). Ainda há controvérsias quanto a idade de aquisição de tolerância às
proteínas do leite de vaca. Acredita-se que cerca 50,0% das crianças com ALV
desenvolvem tolerância aos doze meses de idade, mais de 75,0% aos três anos e,
em torno de 90,0% dos casos, a tolerância ao leite de vaca é atingida aos seis anos
de idade (Host et al., 1988; Koletzko et al., 2012). Evidências cientificas sugerem que
nos pacientes com ALV do tipo mediada por IgE, a aquisição de tolerância às
proteínas do leite de vaca é mais demorada, com pior prognóstico e menor taxa de
tolerância imunológica no prazo de 4 anos a partir do diagnóstico (Høst; Halken, 1990;
Skripak et al., 2007; Schoemaker et al., 2015).
A tolerância oral é caracterizada pelo estado de inibição ativa da resposta
imune a um antígeno por meio de exposição prévia a esse antígeno por via oral
(Chase, 1946). São vários os fatores que influenciam a aquisição de tolerância oral,
em especial, genética, microbiota intestinal e idade do paciente, além de fatores
associados aos antígenos (Chehade; Mayer, 2005; Cosenza et al., 2015).
Após o nascimento, 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 de forma espontânea na
maioria dos lactentes que recebem leite materno exclusivo, devido às baixas doses
de antígenos alimentares presentes no leite materno que entram em contato com a
mucosa intestinal, que por sua vez, induzem a supressão ativa de reações imunes
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pela secreção mucosa de fator de crescimento tecidual beta (transforming growth
factor beta, TGF-beta) (Peron et al., 2009). O TGF-beta, citocina presente no leite
materno, contribui para a produção de imunoglobulina IgA pela mucosa intestinal, que
por sua vez, age como bloqueador de antígenos alimentares e ambientais, bem como,
vários agentes de amadurecimento da barreira intestinal e fatores imunorreguladores
importantes no estabelecimento da microbiota intestinal (Solé et al., 2018 – Parte 1).
A microbiota intestinal é capaz de modular a resposta imunológica com ativação
de células linfocitárias intraepiteliais e de linfócitos da lâmina própria, que se
diferenciam em células reguladoras, fundamentais para estes mecanismos de
tolerância imunológica (Lin; Zhang, 2017). Atualmente, se discute a utilização de
cepas probióticas na prevenção de alergias na infância. Neste sentido, a utilização de
cepas de Lactobacillus GG, adicionadas à fórmula extensamente hidrolisada ou à
imunoterapia sublingual pode promover aquisição de tolerância oral, mais
precocemente, em crianças com ALV e alergia ao amendoim (Mazzocchi et al, 2017;
Canani et al., 2012). Em um estudo duplo cego controlado por placebo se avaliou a
administração de probióticos nos períodos pré e pós-natal por seis meses em mães e
crianças com alto risco de atopia. Os autores desse estudo observaram que aos dois
anos de vida, a prevalência de eczema atópico foi reduzida à metade em comparação
com as crianças que receberam placebo e, o efeito protetor persistiu até os quatro
anos de idade (Kalliomäki et al., 2003). No entanto, são necessários mais estudos que
comprovem a utilização de probióticos na promoção de aquisição de tolerância oral
ou prevenção de alergias alimentares (Solé et al., 2018 – Parte 1). As sociedades
científicas European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition
(2012) e a European Academy of Allergy and Clinical Immunology (2014), não

32

recomendam o uso de pré, probióticos ou outros suplementos alimentares na
prevenção de alergia alimentar (Koletzko et al., 2012; Muraro et al., 2014).
Nos últimos anos, alguns estudos têm demonstrado que alguns indivíduos com
alergia mediada por IgE para leite de vaca e ovo, são capazes de tolerar produtos
contendo esses alimentos processados às altas temperaturas (Kim et al., 2008;
Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Alergia e Imunologia –
Parte 2, 2018). O processamento pelo calor pode alterar a alergenicidade de epítopos
conformacionais de alguns alimentos (Cooke; Sampson, 2007). No entanto, é
necessário, além da correta aplicação do protocolo, atenção especial aos hábitos de
alimentação saudável, evitando o consumo de alimentos ultraprocessados e preferir
preparações caseiras (Solé et al., 2018 – Parte 2).
Nos últimos anos têm se multiplicado as pesquisas sobre indução de tolerância
oral (ITO), por meio da imunoterapia sublingual, oral e via cutânea. Essa abordagem
consiste em administrar doses mínimas do alimento (processado a altas temperaturas
ou in natura) e aumentar de forma progressiva até atingir-se a dose alvo esperada
capaz de não causar reação, ou interromper-se a dose anterior à de aparecimento de
sintomas. Essa fase de indução é seguida pela manutenção da dose máxima tolerada
diariamente (Ballmer et al., 2007).
A ITO pode ser considerada para os pacientes com alergia alimentar do tipo
mediada pela IgE para leite, ovo ou amendoim, em especial, quando há risco de
ingestão acidental e ocorrência de reações graves (Pajno et al., 2018). Na indução de
tolerância oral em ALV, podem ocorrer quatro tipos de reações: 1) ausência de
resposta; 2) resposta parcial (tolerância de > 5 mL, mas menos que 150 mL); 3)
resposta com desenvolvimento de tolerância a > 150 mL de leite de vaca, mas com
necessidade de manter a ingestão diária para manter a tolerância; e 4) resposta com
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tolerância persistente mesmo após períodos de não ingestão do alimento (Staden et
al., 2007; Brozek et al., 2012; Salmivesi et al., 2013).
No entanto, ainda não existem protocolos com grau de segurança, totalmente
definido, sendo necessária a presença de especialistas em alergia alimentar para a
condução rotineira do TDO e capazes de administrar as reações sistêmicas graves.
Além disso, é necessário aprovação de comitê de ética e assinatura de termo de
consentimento informado (de Kivit et al., 2014).
Os imunobiológicos têm sido estudados para tratamento adjuvante à ITO. O
omalizumabe pode aumentar o limiar para a reação alérgica ao alimento no TDO em
até 80 vezes. Utilizado em criança com asma grave e anafilaxia a diferentes alimentos
após ser submetido à aferese específica para IgE (processo ainda em investigação
em que a IgE é removida da circulação geral do indivíduo empregando-se filtros
específicos). Este procedimento prévio reduz drasticamente os níveis de IgE, para
então permitir o emprego do omalizumabe. Com este tratamento, o paciente pode se
tornar tolerante a todos os alimentos que lhe causavam anafilaxia (Dahdah et al.,
2015). No entanto, ainda faltam estudos que comprovem os efeitos dos
imunobiológicos na tolerância oral, sendo as perspectivas animadoras para o futuro
(Solé et al., 2018 - Parte 1).

1.7- Repercussões nutricionais da ALV

Estudos realizados no Brasil e em outros países (Tiainen et al., 1995; Henriksen
et al., 2000; Christie et al., 2002; Medeiros et al., 2004; Berni Canani et al., 2014;
Robbins et al., 2014; Mehta et al., 2014; Boaventura et al., 2019) encontraram
deficiência de nutrientes, especialmente, energia, proteínas, lipídeos e cálcio na dieta
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de crianças com ALV em relação às recomendações das DRIs (Institute of Medicine,
2005; Institute of Medicine, 2006; Institute of Medicine, 2011) e à ingestão alimentar
de crianças saudáveis.
Entre as repercussões da ALV e da restrição dietética necessária ao
tratamento,

observa-se

também,

comprometimento

no

crescimento

e

desenvolvimento (Isolauri et al., 1998; Medeiros et al., 2004; Robbins et al., 2014;
Mehta et al., 2014; Christie et al., 2002; Yanagida et al., 2015; Boaventura et al., 2019).
Tiainen et al. (1995) compararam a ingestão alimentar e o estado nutricional de
um grupo de crianças alérgicas ao leite de vaca (média de idade de 2 anos) e um
grupo controle constituído por crianças saudáveis e sem dieta de restrição. Observouse diferença, estatisticamente significante, para o menor consumo de proteínas nos
pacientes com ALV (39g) quando comparados ao grupo controle (48g). Além disso,
as crianças com ALV apresentaram menores escores Z de altura para a idade (-0,6)
em relação ao grupo de crianças saudáveis (+0,2), com diferença, também
estatisticamente significante.
Outro estudo realizado por Henriksen et al. (2000) também avaliou o consumo
alimentar e o estado nutricional de crianças com dieta isenta de leite de vaca e
derivados (média de idade de 34 meses), comparando com grupo controle, sem
restrição alimentar (média de idade de 32 meses). O consumo de nutrientes no grupo
com dieta de eliminação de leite de vaca e derivados e no grupo controle, foram,
respectivamente, energia (MJ/dia): 4244 e 5287, proteínas (g/dia): 9,7 e 12,8, lipídios
(g/dia): 22,2 e 28,7, cálcio (mg/dia): 105 e 650, riboflavina (mg/dia): 0,48 e 1,08 e
niacina (mg/dia): 7,9 e 11,7, sendo as diferenças, estatisticamente significantes.
Christie et al. (2002) avaliaram a ingestão alimentar e o estado nutricional em
um grupo de crianças com alergias alimentares (média de idade de 3,7 anos) e
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compararam às DRIs e um grupo de crianças saudáveis (média de idade de 4,1 anos).
Observou-se que as crianças com ALV apresentaram menor consumo de cálcio em
relação às DRIs e, em relação ao grupo controle (p<0,005). Além disso, houve maior
percentual de crianças alérgicas a 2 ou mais alimentos com estatura para idade abaixo
do percentil 25 (22/63) em comparação com crianças alérgicas a 1 alimento (5/32),
sendo a diferença estatisticamente significante.
Em nosso meio, um estudo realizado por Medeiros et al. (2004) avaliou a
ingestão alimentar e o estado nutricional de crianças com dieta isenta de leite de vaca
e derivados (média de idade de 19,1 meses) e comparou às DRIs e um grupo controle
constituído por crianças sem restrição alimentar (média de idade de 16,8 meses). Os
autores observaram que o consumo de energia e nutrientes dos pacientes com dieta
isenta de leite e derivados e do grupo sem restrição alimentar, foram, respectivamente,
energia (kcal/dia) 934,8 e 1162,6, proteínas (g/dia) 29,1 e 49,7, lipídios (g/dia) 21,7 e
32,1, cálcio (mg/dia) 451,6 e 1017,5 e fósforo (mg/dia) 442,5 e 899,8, sendo as
diferenças estatisticamente significantes. O número de crianças com ingestão diária
de energia e nutrientes inferior às DRIs no grupo de crianças com dieta isenta de leite
de vaca e no grupo sem restrição alimentar foi, respectivamente, energia (kcal/dia) 14
e 5 (p=0,008), cálcio (mg/dia) 14 e 1 (p<0,001), fósforo (mg/dia) 14 e 0 (p<0,001). Com
relação aos índices antropométricos, as médias dos escores Z dos grupos com dieta
isenta de leite de vaca e grupo sem restrição alimentar, foram, respectivamente:
estatura para idade -0,81±1,06 e +0,42±1,25 (p < 0,001), peso para idade -1,03±1,21
e +0,02±0,91 (p < 0,001) e peso para estatura -0,63±1,08 e +0,30±1,11 (p = 0,004).
Em um estudo realizado por Berni Canani et al. (2014) investigou-se o efeito do
aconselhamento nutricional sobre o estado nutricional e consumo alimentar de
crianças com alergias alimentares (média de idade de 18,9 meses), comparando com
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um grupo controle de crianças sem alergia alimentar (média de idade de 20,3 meses).
Antes de iniciar o aconselhamento dietético, o consumo de energia e nutrientes no
grupo com a alergia alimentar e no grupo controle foram, respectivamente, energia
(kcal/kg/dia): 91 e 96, proteínas (g/kg/dia): 2,2 e 4,6, cálcio (mg/dia): 314,4 e 848,3,
zinco (mg/dia): 3,0 e 4,1, sendo as diferenças estatisticamente significantes. Déficit
nutricional de peso para estatura (<-2 desvios padrão) foi mais frequente no grupo
com alergia alimentar (21,0%) em comparação com as crianças saudáveis (3,0%)
(p<0,001).
Robbins et al. (2014) avaliaram a ingestão alimentar e o estado nutricional de
crianças com e sem alergia alimentar (idade de 2 a 17 anos) utilizando o banco de
dados da National Health and Nutrition Examination Survey de 2007-2008 e 2009 e
2010. Nesse estudo, observou-se nas crianças com ALV, menor ingestão de cálcio
(802,2 mg/dia) em relação às crianças sem ALV (1887,3 mg/dia), sendo a diferença
estatisticamente significante. Os percentis médios de peso para idade, estatura para
idade e índice de massa corporal para idade foram menores no grupo de crianças com
ALV

quando

comparadas

com

crianças sem

ALV,

sendo as

diferenças

estatisticamente significantes.
Boaventura et al. (2019) compararam a ingestão alimentar e as medidas
antropométricas de crianças com ALV (média de idade de 4 ± 1,9 anos) com grupo
controle de crianças saudáveis. O consumo de nutrientes no grupo ALV e no grupo
controle, foram, respectivamente, cálcio (mg/dia): 553,3 ± 260,3 e 820,1 ± 328,9
(p=0,003), lipídios (% valor energético total): 24,7 (18,4; 37,5) e 28,2 (19,2; 37,8)
(p=0,012), carboidratos (% valor energético total): 56,4 ± 7,1 e 54,5 ± 5,8 (p=0,278),
proteínas (% valor energético total): 18,7 ± 4,817,7 ± 3,1 (p= 0,165). Ainda, observou-
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se que os valores do escores Z de estatura para idade no grupo com ALV foi de -0,24
(−2,1; 0,5) e no grupo controle foi de 0,19 (−2,4; 1,9) (p=0,004).
Isolauri et al. (1998) avaliaram o impacto da dieta de exclusão de leite de vaca
e derivados no crescimento e desenvolvimento de crianças com ALV (media de idade
de 7 meses). Os dados de peso e estatura foram comparados com um grupo de
crianças

sem

restrição

alimentar.

As

crianças

com

ALV

apresentaram

comprometimento no crescimento e ganho de peso em comparação com as crianças
saudáveis da mesma idade, sendo as diferenças estatisticamente significantes.
Em outro estudo realizado por Mehta et al. (2014) investigou-se os efeitos da
dieta de exclusão de alimentos no crescimento de crianças com alergia alimentar e
comparou com grupo de crianças sem dieta de exclusão. Nesse estudo foi observado
que as crianças de 2 a 5 anos de idade com ALV, apresentaram menores valores dos
escores Z de estatura para idade e peso para idade em relação às crianças sem ALV,
respectivamente, 0,69 e 0,11, 0,57 e 0,07, sendo as diferenças estatisticamente
significantes.
Em relação aos efeitos da dieta restritiva ou da exclusão do leite de vaca e
derivados em crianças, vários estudos foram destacados, entretanto, existem poucas
informações sobre o impacto da interrupção da dieta de eliminação na ingestão
alimentar e no estado nutricional. Na literatura mundial encontramos um único estudo
realizado no Japão, onde avaliou-se o crescimento de crianças após a interrupção da
dieta isenta do leite de vaca. O estudo incluiu, restrospectivamente, apenas as
medidas de estatura de 58 crianças (≥ 2 anos de idade) que apresentaram TDO
negativo, sendo que outro momento de mensuração da estatura ocorreu por volta de
um ano depois da liberação da dieta com proteínas do leite de vaca. Os autores
verificaram, em relação à curva de crescimento japonesa, aumento nos escores Z de
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estatura-idade de –0,28 ± 0,96 no momento da liberação da dieta para –0,12 ± 1,07
um ano após (p = 0,017) (Yanagida et a., 2015).
Nesse contexto, ao que tudo indica, até o presente momento, nenhum estudo
foi realizado com o objetivo de avaliar as mudanças na ingestão alimentar,
proporcionadas pela liberação da dieta de eliminação.
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2.0. JUSTIFICATIVA
40

Nos dois primeiros anos de vida a alergia alimentar mais comum é
desencadeada pelas proteínas do leite de vaca (Fiocchi et al., 2010; Boyce et al.,
2010; Solé et al., 2012) e os TDO ainda são os métodos mais confiáveis para a
confirmação do diagnóstico de alergia alimentar e para avaliar a aquisição de
tolerância às proteínas do leite de vaca (Fiocchi et al., 2010; Koletzko et al., 2012; Luyt
et al., 2014; Solé et al., 2018- Parte 2; Ballmer-Weber, 2018).
A base do tratamento da ALV é a eliminação das proteínas do leite de vaca. No
entanto, a dieta de eliminação do leite de vaca quando realizada de forma inadequada
pode impactar e comprometer o estado nutricional. Levando em consideração o maior
custo das fórmulas especiais para lactentes com ALV e as dificuldades para a
realização da dieta sem leite de vaca, o ideal é realizá-la pelo período estritamente
necessário (Boyce et al., 2010; Koletzko et al., 2012; Luyt et al., 2014; Solé et al., 2018
– Parte 2).
Estudos realizados no Brasil e em outros países apontaram comprometimento
no crescimento e desenvolvimento infantil, menor ingestão energética e de nutrientes,
principalmente de cálcio em crianças com ALV, quando comparadas às crianças sem
alergia alimentar (Tiainen et al., 1995; Isolauri et al., 1998; Henriksen et al., 2000;
Christie et al., 2002; Medeiros et al., 2004; Berni Canani et al., 2014; Robbins et al.,
2014; Mehta et al., 2014; Boaventura et al., 2019).
No entanto, são poucas as informações sobre o impacto da interrupção da dieta
de eliminação na ingestão alimentar e no estado nutricional. Na literatura foi
encontrado apenas um estudo retrospectivo realizado no Japão que avaliou o
crescimento de crianças após a interrupção da dieta isenta do leite de vaca,
constatando aumento nos escores z de estatura-idade (Yanagida et al., 2015). Neste
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estudo, no entanto, não foi avaliada a ingestão alimentar. Em nosso conhecimento,
nenhum estudo avaliou as mudanças na ingestão alimentar proporcionadas pela
liberação da dieta de eliminação. Portanto, é importante que se realizem novas
pesquisas que avaliem a ingestão alimentar e o estado nutricional após interrupção
das proteínas do leite de vaca na dieta, tendo em vista, que esse grupo se encontra
em vasto crescimento e desenvolvimento.
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3.0 OBJETIVO
43

Avaliar a evolução da ingestão alimentar e do estado nutricional de crianças
após a interrupção da dieta isenta de leite de vaca por teste negativo de
desencadeamento oral.
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4.0.

CASUÍSTICA E METODOLOGIA
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4.1- Delineamento do estudo
Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, prospectivo, não controlado,
no qual se avaliou a ingestão alimentar e o estado nutricional de crianças na vigência
de dieta de eliminação das proteínas do leite de vaca e no trigésimo dia após a
interrupção da dieta por teste negativo de desencadeamento oral negativo.
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp sob o
número 0718/10. Todos os responsáveis pelas crianças participantes do estudo
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO F).

4.2- Casuística

Foram consideradas para admissão no estudo 130 crianças com idade inferior
a 5 anos, de ambos os sexos e que se encontravam em dieta de exclusão do leite de
vaca e derivados, aguardando a realização do teste de desencadeamento oral aberto
(TDOA) com leite de vaca no Hospital São Paulo da Universidade Federal de São
Paulo – Escola Paulista de Medicina, entre janeiro de 2015 e março de 2019.
Das 130 crianças elegíveis para o estudo, 29 (22,3%) foram excluídas por
apresentarem teste de desencadeamento, positivo (6 com reações imediatas e 23
com reações tardias). Participaram do estudo, 101 crianças que apresentaram teste
de desencadeamento oral negativo para com proteínas do leite de vaca. Dessas, 80
(79,2%) foram reavaliadas 30 dias após o teste.
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4.3- Teste de desencadeamento oral aberto
O TDOA foi realizado pela manhã com as crianças em jejum, sob supervisão
de um pediatra gastroenterologista e uma nutricionista. Antes da realização do teste,
algumas informações foram obtidas: a) finalidade do teste (confirmação diagnóstica
ou pesquisa de desenvolvimento da tolerância oral); b) tempo de duração da dieta de
exclusão do leite de vaca e derivados; c) tipo de fórmula infantil substituta do leite de
vaca, em uso e, d) manifestações clínicas que motivaram, no passado, a hipótese
diagnóstica de alergia à proteína do leite de vaca.
Foi realizado exame físico completo e aferição do peso e estatura antes do
início do teste de desencadeamento. A seguir, iniciou-se o teste oferecendo 1 mL de
leite de vaca administrado diretamente na cavidade oral, evitando contato com a
região labial. Após 20 minutos, caso não tivesse ocorrido reação adversa alguma,
administrou-se mais 10 mL por via oral. Quando a criança permanecia assintomática,
novos volumes de leite foram administrados, dobrando o volume da dose anterior, de
tal sorte que os volumes se tornaram crescentes, ofertados a cada 20 minutos (20 mL,
40 mL, 80 mL) até que o volume total de leite ingerido atingisse 151 mL (Correa et al.,
2010; Solé et al., 2018 - Parte 2).
No caso da criança permanecer assintomática por mais de uma hora (num total
de 2 horas e 30 minutos após o início da exposição oral ao leite de vaca), outro exame
físico foi realizado para confirmar a ausência de manifestações cutâneas. Não
havendo manifestação alguma, as crianças foram dispensadas e encaminhadas para
acompanhamento ambulatorial. Nesse momento, o responsável pela criança foi
orientado a oferecer, em casa, um volume de leite e/ou derivados de pelo menos 150
mL de leite de vaca ou fórmula infantil por dia. Para crianças com dificuldade de
aceitação, recomendou-se que a fórmula infantil ou o leite de vaca fossem misturados
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à fórmula previamente utilizada, garantindo a ingestão mínima de 150 mL da
preparação proteica do leite de vaca por dia.
Os cuidadores também foram orientados a telefonar para o ambulatório de
alergia alimentar, em casos de ocorrência de sintomas em casa, após a realização do
teste. Se necessário, a criança deveria retornar ao ambulatório para avaliação médica
presencial. Em não ocorrendo reação alguma, a criança retornava para avaliação
clínica, antropométrica e alimentar, 30 dias após o início do teste de
desencadeamento. Quando a criança permanecia assintomática, durante e ao final
dos 30 dias, o TDOA foi considerado negativo.
Quando a criança apresentava manifestações clínicas, compatíveis com as
manifestações desencadeadas pelo contato com o alérgeno, anteriormente (leite de
vaca), o teste de desenadeamento oral e aberto, foi considerado positivo (Boyce et
al., 2010; Koletzko et al., 2012; Luyt et al., 2014; Muraro et al., 2014; Solé et al., 2018
– Parte 2). As reações que ocorreram até 2 horas após o início da reexposição ao leite
de vaca foram consideradas imediatas. As reações que ocorreram posteriormente, até
o trigésimo dia, foram consideradas tardias (Niggemann, 2010; Koletzko et al., 2012).

4.4- Avaliação do estado nutricional

A antropometria das crianças foi realizada de acordo com o protocolo do
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) (Ministério da Saúde, 2011).
Nas crianças com idade entre 0 e 2 anos, o peso foi aferido com auxílio de
balança pediátrica da marca Welmy® com capacidade de 15 kg (escala de divisão de
5 g, carga mínima de 100g) e, o comprimento foi medido utilizando-se um infantômetro
portátil com precisão de 1 mm.
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Nas crianças com idade acima de 2 anos, o peso foi aferido com auxílio de
balança da marca Filizola®, com escala de divisão de 100 gramas e a estatura foi
medida utilizando um estadiômetro vertical com precisão de 1 mm.
O peso e a estatura foram classificados de acordo com a Organização Mundial
da Saúde (2008) nos dois momentos, no dia da realização do TDOA e no retorno
ambulatorial após 30 dias. A classificação do estado nutricional se baseou nos índices
antropométricos, peso para idade (P/I), peso para estatura (P/E), estatura para idade
(E/I) e no índice de massa corporal para idade (IMC/I). Esses índices foram calculados
com o emprego do software Anthro®, versão 3.2.2.

4.5- Ingestão alimentar

A ingestão alimentar foi obtida por meio do inquérito recordatório de 24 horas na
data da realização do TDO aberto e 30 dias após a liberação do leite de vaca na dieta.
O recordatório de 24 horas (Fisberg et al., 2009) foi realizado pela mesma
nutricionista, nos dois momentos da avaliação. A avaliação da ingestão alimentar foi
realizada com o auxìlio do software Avanutri online® (Rio de Janeiro, Brasil) e incluiu
energia, proteína, lipídeos, carboidratos, cálcio, fósforo, ferro, vitaminas A, C e D. Os
valores dos nutrientes foram avaliados de acordo com as recomendações das DRIs.
Para energia foram utilizados os valores estabelecidos pela EER (Estimated Energy
Requirement) (DRI, 2005).
Para os demais nutrientes foram utilizadas as seguintes recomendações (DRI,
2006; DRI, 2011): valores do AI para proteínas (g/dia): 0 a 6 meses: 9,1. Valores da
RDA para proteínas (g/dia) para idades: 7 a 12 meses: 11; 1 a 3 anos: 13; 4 a 5 anos:
19. Valores do AI para lipídeos (g/dia): 0 a 6 meses: 31; 7 a 12 meses: 30. Valores da
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AMDR para lipídeos (%/dia): 1 a 3 anos: 30-40; 4 a 5 anos: 25-35. Valores do AI
adotados para carboidratos (g/dia): 0 a 6 meses: 60; 7 a 12 meses: 95. Valores da
RDA para carboidratos (g/dia) para idades de: 1 a 2 anos: 130; 3 a 5 anos: 130.
Valores do AI para cálcio (mg/dia) para idades: 0 a 6 meses: 200; 6 a 12 meses: 260.
Valores da RDA para cálcio (mg/dia) para idades: 1 a 3 anos: 700 mg; 4 a 5 anos:
1000. Valores do AI para fósforo (mg/dia) para idades: 0 a 6 meses: 100; 7 a 12 meses:
275. Valores da RDA para fósforo (mg/dia) para idades: 1 a 3: 460; 4 a 5: 500. Valores
do AI para ferro (mg/dia) para idades: 0 a 6 meses: 0,27. Valores da RDA para ferro
(mg/dia) para as idades: 7 a 12 meses: 11; 1 a 3anos: 7; 4 a 5: 10. Valores do AI para
vitamina A (µg/dia) para idades: 0 a 6 meses: 400; 7 a 12 meses: 500. Valores da RDA
para vitamina A (µg/dia) para idades: 1 a 3 anos: 300; 4 a 5 anos: 400. Valores do AI
para vitamina C (mg/dia) para idades: 0 a 6 meses: 40; 7 a 12 meses: 50. Valores da
RDA para vitamina C (mg/dia) para as idades: 1 a 3 anos: 15; 4 a 5 anos: 25. Valores
do AI para vitamina D (µg/dia) para idades: 0 a 6 meses: 10; 7 a 12 meses: 100.
Valores da RDA para vitamina D (µg/dia) para idades: 1 a 3 anos: 15; 4 a 5 anos: 15.

4.6- Análise estatística

A análise estatística foi realizada com o auxílio do Programa SigmaStat versão
3.5 (SPSS Inc., Chicago, EUA) respeitando-se a natureza das variáveis estudadas.
Fixou-se em <0,05 ou 5% o nível para rejeição da hipótese de nulidade.
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5.0. RESULTADOS
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Na Tabela 1 são apresentados os dados clínicos e demográficos das 80
crianças que apresentaram TDOA negativo para leite de vaca e que foram reavaliadas
após os 30 dias. Antes do teste de desencadeamento, a maioria dos pacientes recebia
fórmula extensamente hidrolisada ou fórmula de aminoácidos. A duração da dieta de
exclusão de LV e derivados foi maior do que 24 semanas na maioria dos pacientes.
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Tabela 1- Dados demográficos e clínicos de crianças com teste negativo de
desencadeamento oral aberto com leite de vaca

Variável
Sexo
Masculino
Feminino

n= 80

%

47
33

58,7
41,3

Idade (meses)
0a6
7 a 12
13 a 24
25 a 60

4
33
27
16

5,0
41,3
33,7
20,0

Procedência
Ambulatórios Unifesp
Serviços externos

68
12

85,0
15,0

Indicação do teste
Diagnóstico
Tolerância

16
64

20,0
80,0

Duração da dieta isenta de leite de vaca
≤ 12 semanas
13-24 semanas
25-47 semanas
≥ 48 semanas

5
29
26
20

6,3
36,2
32,5
25,0

Tipo de substituto do leite de vaca
Fórmula de aminoácidos
Fórmula extensamente hidrolisada
Fórmula de soja
Extrato de soja
Bebida de arroz
Nenhum substituto

31
32
8
6
1
2

38,7
40,0
10,0
7,5
1,3
2,5
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Na Figura 1 são apresentadas as manifestações clínicas que motivaram a
hipótese diagnóstica de ALV, observou-se que predominaram as gastrointestinais em
95,0% (76/80) e cutâneas em 13,7% (11/80) dos pacientes. Manifestações
respiratórias ocorreram em menor frequência 10,0% (8/80). Em 15% (12/80) das
crianças observou-se dois ou mais sintomas ou sinais e em 85% (68/80) três ou mais
sintomas ou sinais. A mediana de manifestações clínicas por criança foi de 4
(percentis 25 e 75: 2,0 – 6,0).
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Figura 1. Manifestações clínicas que motivaram a exclusão de leite de vaca e
derivados de crianças com teste negativo de desencadeamento oral
aberto com leite de vaca

Diarreia

39

Fezes com sangue

38

Regurgitações

34

Cólicas

33

Distensão abdominal

27

Dor abdominal

24

Constipação intestinal

21

Vômitos

17

Déficit pôndero-estatural

14

Naúseas

10

Recusa alimentar

2

Edema (lábios, língua e pálpebra)

2

Urticária

8

Broncoespasmos

8

Manifestções gastrointestinais

Manifestações cutâneas

Manifestações respiratórias

Cada paciente poderia apresentar mais de um tipo de manifestação clínica. Número de manifestações
clínicas por criança: mediana= 4 (percentis 25 e 75: 2,0 – 6,0).
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A Tabela 2 mostra a ingestão de macro e micronutrientes no dia do teste
negativo de desencadeamento oral aberto e 30 dias após, na vigência de dieta sem
restrição alguma. Observou-se aumento estatisticamente significante na ingestão de
energia, proteínas e carboidratos. Não houve variação na ingestão de lipídeos. Com
relação a ingestão de micronutrientes, observou-se aumento no consumo de cálcio,
fósforo e vitamina D através dos alimentos. O consumo de ferro, vitamina A e vitamina
D dos alimentos não apresentou variação 30 dias após o teste. Os suplementos
minerais e vitamínicos foram mantidos na mesma dose após o teste de
desencadeamento oral.
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Tabela 2. Ingestão de energia, macro e micronutrientes no dia do teste negativo de
desencadeamento oral aberto e 30 dias após
Variável
Energia (kcal/dia)

No dia do teste
896,7±246,9

30 dias após
961,9±227,1

p
<0,0011

Proteínas (g/dia)

35,5±11,2

41,1±13,9

<0,0011

Lipídeos (g/dia)

28,7±12,0

29,7±10,3

0,3201

Carboidratos (g/dia)

125,7 (103,1;147,5)

130,3 (109,1; 155,7)

0,0422

Cálcio dos Alimentos (mg/dia)

495,2 (332,7; 587,2)

712,6 (513,5; 928,3)

<0,0012

Cálcio dos alimentos +
suplementos (mg/dia)a

516,2 (351,8;608,5)

722,9 (557,3;940,2)

<0,0012

Fósforo (mg/dia)

463,1 (357,1;557,7)

680,5 (489,1;786,9)

<0,0012

Ferro dos alimentos (mg/dia)

10,9 (7,7; 12,6)

9,3 (5,9; 11,8)

0,4762

Ferro dos alimentos +
suplementos (mg/dia)b

13,5 (10,2; 22,9)

12,7 (9,1; 21,5)

0,3922

Vitamina A dos alimentos (µg/dia)

823,4±505,4

895,0±584,5

0,3441

Vitamina A dos alimentos +
suplementos (µg/dia)c

1217,1±613,4

1287,0±715,4

0,3601

Vitamina C dos alimentos
(mg/dia)

103,2 (72,0; 151,5)

136,4 (71,5; 178,1)

0,1002

Vitamina C dos alimentos +
suplementos (mg/dia)d

109,9 (76,5; 168,6)

139,9 (81,8; 186,0)

0,1042

Vitamina D dos alimentos (µg/dia)

7,6 (4,1; 10,8)

8,8 (5,0; 11,8)

0,0062

Vitamina D dos alimentos +
suplementos (µg/dia)e

15,6 (7,2; 21,1)

15,4 (8,0; 23,1)

0,0632

1Média

e desvio-padrão, teste t pareado. 2Mediana e percentis 25 e 75 entre parênteses, Teste de Wilcoxon.

a5

crianças recebiam suplementação de cálcio no dia do teste e 30 dias após (mediana = 400,0 mg, Percentis 25
e 75: 212,0; 500,0)
b
40 crianças recebiam suplementação de ferro no dia do teste (mediana = 10,0 mg, Percentis 25 e 75: 9,0; 23,5) e
36 crianças 30 dias após (mediana = 10,0, Percentis 25 e 75: 8,5; 22,5)
c46 crianças recebiam suplementação de vitamina A no dia do teste (mediana = 750,0 µg, Percentis 25 e 75: 750,0;
750,0) e 44 crianças 30 dias após (mediana = 750,0 µg, Percentis 25 e 75: 750,0; 750,0)
d
9 crianças recebiam suplementação de vitamina C no dia do teste e 30 dias após (mediana 40,0 mg, Percentis 25
e 75: 30,0; 110,0)
e
47 crianças recebiam suplementação de vitamina D no dia do teste (mediana=12,5 mg, Percentis 25 e 75:
12,5;12,5) e 45 crianças 30 dias após (mediana = 12,5 mg, Percentis 25 e 75: 12,5; 12,5)
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A Tabela 3 apresenta o número e percentuais de crianças que apresentavam
ingestão adequada de macro e micronutrientes em relação às DRIs antes e depois da
realização do teste de desencadeamento oral. Pode ser observado aumento na
proporção de crianças com ingestão adequada de cálcio e fósforo, sendo a variação
estatisticamente significante.
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Tabela 3. Frequência absoluta e relativa do número de crianças com ingestão
alimentar adequada e inadequada em relação à energia, proteínas, carboidratos,
lipídeos, fósforo, cálcio, ferro, vitaminas A, C e D segundo recomendações das Dietary
Reference Intakes no dia do teste de desencadeamento e 30 dias após o teste
30 dias após

No dia do teste

No dia do teste

No dia do teste

No dia do teste

No dia do teste

No dia do teste

No dia do teste

No dia do teste

Energia
Inadequada
Adequada
Total

Inadequado
n
%
26
(32,5)
5
(6,3)
31
(38,8)

Adequado
n
%
12
(15,0)
37
(46,2)
49
(61,2)

Total
n
38
42
80

%
(47,5)
(52,5)
(100,0)

p¹
0,146

Proteína
Inadequada
Adequada
Total

0
0
0

(0,0)
(0,0)
(0,0)

4
76
80

(5,0)
(95,0)
(100,0)

4
76
80

(5,0)
(95,0)
(100,0)

0,134

Carboidrato
Inadequada
Adequada
Total

13
7
20

(16,3)
(8,7)
(25,0)

15
45
60

(18,7)
(56,3)
(75,0)

28
52
80

(35,0)
(65,0)
(100,0)

0,136

Lipídeo
Inadequada
Adequada
Total

22
10
32

(27,5)
(12,5)
(40,0)

14
34
48

(17,5)
(42,5)
(60,0)

36
44
80

(45,0)
(55,0)
(100,0)

0,540

Fósforo
Inadequada
Adequada
Total

7
4
11

(8,7)
(5,0)
(13,7)

14
55
69

(17,5)
(68,8)
(86,3)

21
59
80

(26,3)
(73,7)
(100,0)

0,022

Cálcio
Inadequada
Adequada
Total

23
4
27

(28,7)
(5,0)
(33,7)

22
31
53

(27,5)
(38,8)
(66,3)

45
35
80

(56,3)
(43,7)
(100,0)

<0,001

Cálcio +
Suplemento
Inadequada
Adequada
Total

22
5
27

(27,5)
(6,2)
(33,7)

18
35
53

(22,5)
(43,8)
(66,3)

40
40
80

(50,0)
(50,0)
(100,0)

<0,012

Ferro
Inadequada
Adequada
Total

16
17
33

(20,0)
(21,2)
(41,2)

9
38
47

(11,3)
(47,5)
(58,8)

25
55
80

(31,3)
(68,7)
(100,0)

0,170
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No dia do teste

No dia do teste

No dia do teste

No dia do teste

No dia do teste

No dia do teste

No dia do teste

Ferro +
Suplemento
Inadequada
Adequada
Total

4
11
15

(5,0)
(13,8)
(18,8)

4
61
65

(5,0)
(76,2)
(81,2)

8
72
80

(10,0)
(90,0)
(100,0)

0,121

Vitamina A
Inadequada
Adequada
Total

7
11
18

(8,7)
(13,8)
(22,5)

11
51
55

(13,8)
(63,7)
(77,5)

18
62
80

(22,5)
(77,5)
(100,0)

0,831

Vitamina A +
suplemento
Inadequada
Adequada
Total

4
5
9

(5,0)
(6,3)
(11,3)

6
65
71

(7,5)
(81,2)
(88,7)

10
70
80

(12,5)
(87,5)
(100,0)

1,000

Vitamina C
Inadequada
Adequada
Total

5
6
11

(6,2)
(7,5)
(13,7)

3
66
69

(3,8)
(82,5)
(86,3)

8
72
80

(10,0)
(90,0)
(100,0)

0,505

Vitamina C +
suplemento
Inadequada
Adequada
Total

3
7
10

(3,8)
(8,7)
(12,5)

3
67
70

(3,8)
(83,7)
(87,5)

6
74
80

(7,5)
(92,5)
(100,0)

0,343

Vitamina D
Inadequada
Adequada
Total

44
5
49

(55,0)
(6,3)
(61,3)

12
19
31

(15,0)
(23,7)
(38,7)

56
24
80

(70,0)
(30,0)
(100,0)

0,080

Vitamina D +
suplemento
Inadequada
Adequada
Total

28
7
35

(35,0)
(8,7)
(43,7)

8
37
45

(10,0)
(46,3)
(56,3)

36
44
80

(45,0)
(55,0)
(100,0)

1,000

¹Teste de McNemar

60

A Tabela 4 apresenta os escores Z de peso para idade, peso para estatura,
estatura para idade e IMC para a idade. Constatou-se aumento estatisticamente
significante dos escores Z de peso-idade e estatura-idade. Os escores Z de pesoestatura e IMC-idade não apresentaram variação estatisticamente significante.
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Tabela 4. Escores Z do peso e estatura no dia do teste de desencadeamento oral
aberto negativo e 30 dias após
Variável
Escores Z
Peso/Idade

No dia do teste
(n=76)
-0,6 (-1,7; 0,0)

30 dias após
(n=76)

p

-0,4 (-1,4; 0,2)

<0,001¹

Peso/Estatura

-0,1 ± 1,1

-0,1 ± 1,0

0,793²

Estatura/Idade

-1,1 ± 1,6

-0,8 ± 1,4

<0,001²

Índice de Massa Corporal/Idade

-0,0 ± 1,1

-0,0 ± 0,9

0,961²

Déficit antropométrico
(escore z<-2,0)
Peso/Idade
Estatura/Idade
Peso/Estatura
Índice de Massa Corporal/Idade

12 (15,8%)
18 (23,7%)
3 (3,9)
2 (2,6%)

9 (11,8%)
14 (18,4%)
3 (4,0%)
1 (1,3%)

0,2483
0,1823
0,4803
1,0003

1Mediana

e percentis 25 e 75 entre parênteses, Teste de Wilcoxon. ²Média e desvio-padrão, teste t pareado. 3Teste
de McNemar
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6.0. DISCUSSÃO
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Este estudo mostrou que após a interrupção da dieta isenta do leite de vaca e
derivados por teste negativo de desencadeamento oral houve aumento da ingestão
alimentar, inclusive na proporção de ingestão adequada de cálcio em relação às DRIs.
Observou-se, também, aumento nos escores Z de peso-idade e estatura-idade.
Estes resultados reforçam o conceito de que a dieta de eliminação deve ser
empregada pelo período estritamente necessário. Para tanto, é fundamental que se
realize testes de desencadeamento oral não somente para confirmação do
diagnóstico de ALV como também para a caracterização do desenvolvimento de
tolerância oral. Em nossa casuística, das 132 crianças que realizaram o teste de
desencadeamento oral, 101 (76,5%) apresentaram teste de desencadeamento oral
negativo, ou seja, passaram a ser alimentados com dieta sem restrição de leite de
vaca e derivados. Taxa similar de negatividade do teste de desencadeamento oral foi
observado em estudo realizado anteriormente (Correa et al., 2010). Por outro lado,
outros estudos realizados em Recife (Lins et al., 2010) e na Holanda (Petrus et al.,
2015) encontraram taxa de negatividade mais baixas, em cerca de 50,0% dos
pacientes. É provável que esta diferença seja devida ao fato de que, em nossa
casuística, o teste de desencadeamento oral foi realizado predominantemente para a
pesquisa de tolerância oral enquanto naqueles estudos houve predominância de teste
de desencadeamento para estabelecer o diagnóstico de ALV (Correa et al., 2010;
Petrus et al., 2015). Em outras palavras, a expectativa de positividade, em geral, é
maior quando o teste tem finalidade de diagnóstico e não da pesquisa de tolerância
oral.
Em relação ao tempo de realização da dieta isenta de leite de vaca e derivados,
nosso estudo evidenciou que a maioria dos nossos pacientes (57,5%) fizeram dieta
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de restrição por um período entre seis a dozes meses. Estudo anterior (Correa et al.,
2010), com dados de nosso ambulatório, mostrou que o tempo de dieta de exclusão
de leite de vaca e derivados foi entre seis a doze meses em 34,7% dos pacientes.
Outro estudo (Yanagida et al., 2015) realizado no Japão apontou que a aquisição de
tolerância ao leite e derivados nas crianças com ALV ocorreu em torno dos 12 meses
de dieta de eliminação. De acordo com os consensos brasileiros e internacionais, é
importante o acompanhamento sistemático das crianças com alergia alimentar, em
intervalos mais curtos nos lactentes (3 a 6 meses), anual e até bianual nas crianças
maiores. Teste da tolerância oral deve ser realizado sempre que possível a cada 6 a
12 meses (Boyce et al., 2010; Koletzko et al., 2012; Solé et al., 2018 – Parte 2).
Quanto ao uso de fórmulas especiais, nosso estudo mostrou que fórmula
extensamente hidrolisada e fórmula de aminoácidos foram as mais utilizadas. Vale
ressaltar que estudo realizado recentemente no Brasil (Duarte, 2020) mostrou que as
fórmulas especiais (à base proteína extensamente hidrolisada e à base de
aminoácidos) representam importante fonte de nutrientes para lactentes em dieta de
eliminação mesmo depois da introdução da alimentação complementar.
No presente estudo observou-se aspectos relevantes em relação à ingestão de
cálcio. Apesar da maioria dos pacientes estar em acompanhamento em um serviço
multiprofissional, parcela dos pacientes (56,3%) apresentava ingestão inadequada de
cálcio, mesmo quando recebia suplementação. Por outro lado, um estudo realizado
na Itália evidenciou que o aconselhamento dietético se acompanhou de maior
ingestão de energia, carboidratos, proteínas e cálcio (Berni Canani et al., 2014). No
presente estudo não foi avaliado o impacto da orientação nutricional. Anteriormente
foi observado no Brasil que podem existir limitações no entendimento dos pacientes
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das orientações nutricionais e da sua capacidade de execução das recomendações
dietéticas (Weber et al., 2007). Com base nestes achados, os protocolos de
assistências e de adesão às recomendações em nosso serviço deverão ser
reavaliados.
Nosso estudo mostrou que a interrupção da dieta com exclusão das proteínas
do leite de vaca se acompanhou de maior ingestão de cálcio e da proporção de
crianças com adequação da dieta em relação às DRIs para a maioria dos macros e
micronutrientes, com a manutenção das mesmas doses de suplementos minerais e
vitamínicos. Nossos achados antes da interrupção da dieta isenta das proteínas do
leite de vaca estão de acordo com estudos anteriores que encontraram déficits de
nutrientes, especialmente energia, proteínas, lipídeos, cálcio na dieta de crianças com
ALV em relação às recomendações das DRIs e em relação à ingestão alimentar de
crianças saudáveis (Tiainen et al., 1995; Henriksen et al., 2000; Christie et al., 2002;
Medeiros et al., 2004; Berni Canani et al., 2014; Robbins et al., 2014; Mehta et al.,
2014; Boaventura et al., 2019). Assim, a restrição dietética necessária para controle
da ALV pode impactar negativamente a ingestão alimentar e promover prejuízos no
crescimento e desenvolvimento infantil (Isolauri et al., 1998; Medeiros et al., 2004;
Robbins et al., 2014; Mehta et al., 2014; Christie et al., 2002; Yanagida et al., 2015;
Boaventura et al., 2019)
Além das mudanças na ingestão alimentar, observou-se repercussão nos
parâmetros antropométricos, ou seja, após trinta dias da liberação da dieta isenta de
leite de vaca e derivados houve menor número de crianças com escores Z < -2,0
desvios-padrão para P/I, E/I e IMC/I, entretanto, a variação não foi estatisticamente
significante. Por outro lado, observou-se aumento estatisticamente significante nos
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valores individuais dos escores Z de P/I e E/I. É importante destacar que no dia do
TDOA o déficit antropométrico predominante foi de estatura-idade encontrado em
23,7% das crianças semelhante ao observado em estudo realizado anteriormente no
Brasil (Vieira et al., 2010). Outros estudos brasileiros (Medeiros et al., 2004;
Boaventura et al., 2019) e de outros países (Isolauri et al., 1998; Berni Canani et al.,
2014; Robbins et al., 2014), mostraram que na vigência da dieta de eliminação das
proteínas do leite de vaca observa-se menores valores dos escores Z de estaturaidade, peso-idade e peso-estatura em relação às crianças saudáveis.
Conforme já mencionado, apenas um estudo da literatura avaliou o impacto da
liberação da dieta no crescimento (Yanagida et al., 2015). Foram avaliadas
retrospectivamente apenas as medidas de estatura de 58 crianças que apresentaram
teste desencadeamento oral negativo e outra mensuração de estatura em torno de
um ano depois da liberação da dieta com proteínas do leite de vaca. Observaram, em
relação à curva de crescimento japonesa, aumento no escores Z de estatura-idade de
–0,28 ± 0,96 no momento da liberação da dieta para –0,12 ± 1,07 um ano após (p =
0,017). Em nosso estudo constatou-se aumento não somente de estatura-idade como
também de peso-idade observado no período de apenas 30 dias. Apesar destas
variações nos valores individuais dos escores Z não se constatou redução nos
percentuais de crianças com déficit antropométrico, ou seja, com escores Z menor
que -2.0 desvios-padrão. É interessante mencionar que no artigo japonês, apesar dos
autores não disporem de informação da ingestão alimentar, foi atribuído ao possível
aumento no consumo de cálcio como sendo a principal explicação para a melhora nos
escores Z de estatura-idade. Em nosso estudo, foi demonstrado aumento tanto no
consumo de cálcio quanto redução na proporção de crianças com ingestão abaixo das
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DRIs. São muitos os fatores que estão relacionados ao crescimento e
desenvolvimento das crianças com ALV, como o consumo alimentar, a inflamação
mantida durante o processo alérgico e a biodisponibilidade de nutrientes. No entanto,
esta questão deverá ser avaliada em futuros estudos.
O presente estudo apresenta algumas limitações, como o fato de não ter um
grupo controle. No entanto, não seria ético manter crianças com TDOA negativo em
dieta de eliminação. Além disso, o período de acompanhamento de 30 dias pode ser
considerado curto, entretanto, foi suficiente para mostrar variações estatisticamente
significantes não somente na alimentação como também nos parâmetros
antropométricos.
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7.0. CONCLUSÃO
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Nosso estudo mostrou que 30 dias após o teste de desencadeamento oral
aberto, negativo, a liberação do consumo de leite de vaca e derivados se acompanhou
de aumento na ingestão de energia, proteínas, carboidratos, cálcio, fósforo, vitamina
D. Observou-se também, aumento nos valores individuais dos escores Z de
peso/idade e estatura/idade. Nossos resultados podem ser um incentivo para a
realização dos testes de desencadeamento oral, tanto para diagnóstico, como
também, para o desenvolvimento da tolerância oral, constituindo um marco decisório
na evolução da ingestão alimentar e do estado nutricional de crianças em tratamento
para ALV, haja vista, a possibilidade de interrupção da dieta restritiva em proteínas do
leite de vaca.
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ANEXO A- Características clínicas, demográficas e da dieta isenta de leite de vaca de
lactentes e crianças com resultado positivo e negativo no teste de
desencadeamento oral aberto com leite de vaca.
Variável

Teste de desencadeamento
com leite de vaca
Positivo n (%)
Negativo

p

Sexo
Masculino
Feminino

14 (48,3)
15 (51,7)

47 (58,7)
33 (41,3)

0,224¹

Idade (meses)

25 (17,0;39,0)

13
(9,5;24,0)

<0,001
²

Idade gestacional
Prematuridade
Sim
Não

7 (24,1)
22 (75,9)

15 (18,8)
65 (81,2)

0,355¹

Peso ao nascer
Baixo peso
Sim
Não

3 (10,3)
26 (89,7)

15 (18,8)
65 (81,2)

0,230¹

Duração do AME* (meses)
≤1
1≤3
3≤6
Não soube referir

10 (34,5)
1 (3,4)
10 (34,5)
8 (27,6)

28 (35,0)
14 (17,5)
35 (43,7)
3 (3,8)

0,200³

Indicação do teste
Diagnóstico
Tolerância

7 (24,1)
22 (75,9)

16 (20,0)
64 (80,0)

0,410¹

Duração da dieta isenta de leite de vaca
≤ 12 semanas
13-24 semanas
25-47 semanas
≥ 48 semanas

3 (10,3)
4 (13,7)
10 (34,8)
12 (41,3)

5 (6,3)
29 (36,2)
26 (32,5)
20 (25,0)

0,069³

Tipo de substituto do leite de vaca
Fórmula de aminoácidos
Fórmula extensamente hidrolisada
Fórmula de soja
Extrato de soja
Bebida de arroz
Nenhum substituto

7 (24,13)
11 (37,9)
3 (10,3)
5 (17,3)
1 (3,4)
2 (6,9)

31 (38,7)
32 (40,0)
8 (10,0)
6 (7,5)
1 (1,2)
2 (6,3)

0,189³

AME*= aleitamento materno exclusivo; ¹Teste exato de Fisher, ²mediana e percentis 25 e 75 entre parênteses,
Teste de Wilcoxon, 3 Teste t de Student.
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Anexo B- Consumo diário e frequência de ingestão diária abaixo do recomendado
pela Dietary Reference Intakes de energia, macro e micronutrientes de lactentes e
crianças com resultado positivo e negativo no teste de desencadeamento oral aberto
com leite de vaca.
Variável

Teste de desencadeamento com leite de
vaca
Positivo
Negativo
(n=29)
(n=80)

p

Consumo diário
Energia (kcal/dia)

922,5±211,2

896,7±246,9

0,618¹

Proteínas (g/dia)

39,4±10,7

35,5±11,2

0,106¹

Lipídeos (g/dia)

29,2±11,7

28,7±11,8

0,840¹

Carboidratos (g/dia)

127,2±31,0

125,7±35,5

0,704¹

Vitamina A (mcg/dia)

891,92±569,9

1217,1±613,3

0,014¹

Vitamina D (mcg/dia)

7,3 (3,6; 16,4)

15,6 (7,2; 21,1)

0,007²

Cálcio (mg/dia)

419 (114,3;599,1)

516,2 (351,8;608,5)

0,120²

Ferro (mg/dia)

10,6 (6,3;15,2)

13,5 (10,2;22,9)

0,007

11(37,9%)

39 (48,7%)

0,2163

Proteínas

0 (0,0%)

3 (3,7)

0,3913

Vitamina A

2 (6,8%)

9 (11,3%)

0,397³

Vitamina D

18 (62,0%)

35 (43,8%)

0,070³

Cálcio

15 (51,7%)

27 (33,8%)

0,070³

Ferro

11(37,9%)

15 (18,8%)

0,135³

Ingestão diária inferior
às DRIs*
Energia

1Teste

t de Student;

21Mediana

e percentis 25 e 75 entre parênteses, Teste de Mann-Whitney; 3Teste

exato de Fisher; *DRIs: Dietary Reference Intakes; Estimated Energy Requirement (EER), Adequate
Intake (AI) e Recommended Dietary Allowance (RDA): valores de referência para ingestão de energia,
proteínas, vitamina A e ferro– Dietary Reference Intakes, 2005; Adequate Intake (AI) e Recommended
Dietary Allowance (RDA): valores de referência para ingestão de cálcio e vitamina D - Dietary Reference
Intakes, 2011.
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Anexo C- Índices antropométricos e déficit antropométrico de lactentes e crianças
com resultado positivo e negativo no teste de desencadeamento oral aberto
com leite de vaca.
Variável

Teste de desencadeamento com leite de
vaca
Positivo
Negativo
n=29
n=76

p

Escore Z
Peso para idade (escores Z)

-0,2±0,9

-0,7±1,2

0,058¹

Peso para estatura (escores Z)

0,2±1,2

-0,1±1,1

0,088¹

Estatura para idade (escores Z)

-0,7 (1,2;0,0)

-0,9 (-1,9;0,1)

0,208²

0,3±1,5

-0,0±1,1

0,113¹

Peso para idade

1(3,4%)

12 (15,8%)

0,075³

Peso para estatura

1(3,4%)

3 (3,9)

0,478³

Estatura para idade

3 (10,3%)

18 (23,7%)

0,101³

IMC para idade

2 (6,8%)

2 (2,6%)

0,184³

IMC para idade (escores Z)
Déficit antropométrico
(escore Z<-2,0)

¹Teste t de Student. ²Teste de Mann-Whitney. Mediana e percentis 25 e 75 entre parênteses; 3Teste
exato de Fisher
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Anexo D- Figura 1 A. Manifestações clínicas que motivaram a exclusão de leite de vaca e
derivados de crianças com teste positivo de desencadeamento oral aberto com leite de vaca
Diarreia

12

Distensão abdominal

12

Fezes com sangue

11

Cólicas

11

Constipação intestinal

10

Dor abdominal

9

Vômitos

9

Regurgitações

8

Déficit pôndero-estatural

6

Recusa alimentar

3

Naúseas

2

Urticária

9

Edema (lábios, língua e pálpebra)

2

Broncoespasmos

4

Manifestções gastrointestinais

Manifestações cutâneas

Manifestações respiratórias

Cada paciente poderia apresentar mais de um tipo de manifestação clínica. Número de manifestações clínicas por
criança: mediana= 3 (percentis 25 e 75: 2,0 – 5,0)*

Figura 1 B. Manifestações clínicas que motivaram a exclusão de leite de vaca e derivados de
crianças com teste negativo de desencadeamento oral aberto com leite de vaca
Diarreia

39

Fezes com sangue

38

Regurgitações

34

Cólicas

33

Distensão abdominal

27

Dor abdominal

24

Constipação intestinal

21

Vômitos

17

Déficit pôndero-estatural

14

Naúseas

10

Recusa alimentar

2

Edema (lábios, língua e pálpebra)

2

Urticária

8

Broncoespasmos

8

Manifestções gastrointestinais

Manifestações cutâneas

Manifestações respiratórias

Cada paciente poderia apresentar mais de um tipo de manifestação clínica. Número de manifestações clínicas por
criança: mediana= 4 (percentis 25 e 75: 2,0 – 6,0) *. Valores expressos em mediana, teste t-Student. *p=0,048.
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Anexo E- Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa
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ANEXO F- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
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ANEXO G- Protocolo utilizado para a realização do desencadeamento
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Anexo H- Recordatório de 24 horas

Horário

Alimentos

Quantidade/medida Forma de preparo
caseira
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Abstract
Objective: To evaluate the evolution of food intake and nutritional status after
discontinuation of a cow's milk-free diet after a negative oral food challenge.
Methods: This was a prospective, uncontrolled study that evaluated food intake and
nutritional status of a cohort of 80 infants and toddlers under 5 years of age. Food
intake and nutritional status were evaluated on the day of the oral food challenge test
and after 30 days. Weight and height were measured on the day of the test and after
30 days.
Results: The mean age of the patients was 18.7 ± 12.4 months, and 58.7% were male
(47/80). After discontinuation of the elimination diet, the children showed daily
increases in energy intake (897.7 and 961.9 kcal; p<0.001), protein (35.5 and 41.1 g;
p<0.001), carbohydrates (125, 7 and 130.3 g; p=0.042), calcium from foods (495.2 and
712.6 mg; p<0.001), calcium from foods and supplements (516.2 and 722.9 mg;
p<0.001), phosphorus (463.1 and 680.5 mg; p<0.001) and vitamin D (7.6 and 8.8 mg;
p=0.006). The Z-scores (n=76) on the day of the oral food challenge test and 30 days
after restarting the consumption of cow’s milk were as follows: weight-for-age, -0.6 and
-0.4 (p<0.001); height-for-age, -1.1 and -0.8 (p<0.001); and weight-for-height, -0.1±1.1
and -0.1±1.0 (p=0.793), respectively.
Conclusion: Cow's milk proteins in the diet promoted an increase in the intake of
energy, proteins, carbohydrates, calcium, phosphorus, and vitamin D in addition to an
increase in the Z-scores for weight-for-age and height-for-age.
Short Title: Food intake and nutritional status after negative oral food challenge
Keywords: Body Height, Eating, Infant Development, Milk hypersensitivity, Nutritional
Status
Corresponding Author: Mauro Batista de Morais
Pediatric Gastroenterology Department, Federal University of Sao Paulo
Street Pedro de Toledo, 669 – 12th floor, Sao Paulo, SP, Postal code: 04039-032,
Brazil. Tel: (11) 5576 4848 VoIP 1108 /3031. E-mail: maurobmorais@gmail.com
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Introduction
Cow’s milk allergy (CMA) is the most common food allergy in infants (1) , with
an estimated prevalence in developed countries ranging from 0.5% to 3.0% in the first
years of life (2,3). In Brazil, an epidemiological study in pediatric gastroenterologist
offices revealed that the incidence and prevalence of CMA are 2.2% and 5.4%,
respectively (4).
To confirm a diagnosis of CMA and the development of oral tolerance to cow's
milk, a double-blind placebo-controlled food challenges is considered to be the gold
standard (3,5-8). However, this method is difficult to perform, especially when a
reaction is delayed, i.e., an allergy can reappear up to four weeks from the beginning
of re-exposure to the allergen (1,3,5,6-8). Its application may have greater value in
situations in which clinical manifestations are immediate and subjective and patients
may be suggestible to food intake and thus may have sensations not linked to reexposure to the allergen (8,9). In this context, especially in children up to 3 years of
age, the open food challenge (OFC) is recommended as the first option in clinical
practice (1,6,8,10), enabling a significant number of patients fed a cow’s milk protein
elimination diet to discontinue the diet (11,12).
The allergenic protein elimination diet is the treatment for almost all infants and
children with CMA. However, the cow’s milk elimination diet when improperly used can
impact and compromise nutritional status (1,3,6,8). Taking into account the higher cost
of special formulas for infants with CMA and the difficulties in feeding a diet without
cow's milk protein, the ideal situation is to use such a diet for the strictly necessary
period. Thus, the performance of the OFC is very important to prove the diagnosis of
CMA and to characterize the development of oral tolerance in patients given an
elimination diet. It should be highlighted that an exclusion diet is associated with a
lower quality of life (7,8).
Studies conducted in Brazil and other countries have shown that energy and
nutrient intake, especially calcium, are lower in children with CMA than in children
without food allergies (13-21). However, there is little information on the impact of
interrupting an elimination diet on food intake and nutritional status. In the literature,
only one retrospective study (22) was conducted in Japan that evaluated the growth of
58 children after the discontinuation of a cow’s milk-free diet, finding an increase in
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height-for-age Z-score. In that study, however, food intake was not evaluated. The
authors hypothetized that lower calcium intake could be related to lower values of
height-for-age Z score. To our knowledge, no study has evaluated the changes in food
intake provided by the discontinuation of the cow’s milk elimination diet.
Therefore, the objective of the present study was to evaluate the evolution of
food intake and nutritional status after discontinuation of a cow’s milk-free diet post a
negative OFC.

Materials and Methods
Study design
This was a prospective, uncontrolled study that evaluated food intake and
nutritional status of a cohort of infants and toddlers during a cow’s milk protein
elimination diet and on the 30th day after the discontinuation of such a diet post a
negative OFC.
The study was approved by the Research Ethics Committee of UNIFESP under
number 0718/10. All the guardians of the children participating in the study signed an
informed consent form.
Population sample
All 130 children under the age of 5 years who were on a cow’s milk and dairy
elimination diet who underwent the OFC for cow’s milk at the São Paulo Hospital of
the Federal University of São Paulo - Paulista School of Medicine between January
2015 and March 2019 were considered for inclusion in the study.
Of these 130 children, 29 (22,3%) were excluded for having a positive challenge
test (6 with immediate reactions and 23 with delayed reactions).
Of the 101 that had an oral challenge test negative for cow's milk proteins, 80
(79,2%) were reassessed after 30 days.
Open food challenge
The OFC was performed in the morning, after fasting for 10 hours, under the
supervision of a pediatric gastroenterologist and nutritionist. Before the test,
information on the purpose of the test (diagnostic confirmation or assessment of the
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development of oral tolerance) was provided, and the duration of the cow's milk and
dairy elimination diet, type of special substitute formula that had been used, and clinical
manifestations that motivated previous possible diagnosis of allergy to cow's milk
protein were obtained.
A complete physical examination was performed, and weight and height were
measured before the start of the OFC. Next, 1 mL of cow’s milk was administered
directly into the oral cavity, avoiding contact with the labial region. After 20 minutes, if
no adverse reaction had occurred, an additional 10 mL was administered orally. If the
patient remained asymptomatic, new volumes of milk were administered twice orally
in increasing volumes every 20 minutes (20 mL, 40 mL, and 80 mL) until the total
volume of milk ingested reached 151 mL (8,11).
If the patient remained asymptomatic for another hour (total of 2 hours and 30
minutes after the beginning of oral exposure to cow's milk), a new physical examination
was performed. If there were no abnormalities, the patient was discharged for
outpatient follow-up. It was released diet with cow's milk and dairy products,
replacement of cow's milk protein-free formula by infant formula with cow's milk protein
or cow's milk. For children with acceptance difficulties, it was recommended that the
infant formula or cow's milk be mixed with the formula that had been previously used,
ensuring a minimum intake of 150 mL of cow’s milk protein preparation per day.
Patients were instructed to call if there were any symptoms. When necessary,
the patient returned for an in-person medical evaluation. If there was no reaction, the
patient returned for clinical and anthropometric evaluations and to perform a new food
survey 30 days after the start of the challenge test.
If the child remained asymptomatic at the end of 30 days, i.e., without signs or
symptoms consistent with cow's milk allergy, the OFC was considered negative (1,23).
When the patient presented clinical manifestations resulting from the ingestion
of cow's milk protein, the test was considered positive (1,3,6,7,8). Reactions that
occurred up to 2 hours after the beginning of re-exposure to cow's milk were
considered immediate. The reactions that occurred later, until the 30th day, were
considered delayed (1,24).
Assessment of nutritional status
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Weight and height were measured and classified based on standards provided
by the World Health Organization [25], on the day of the OFC and on outpatient followup after 30 days. The classification of nutritional status was based on anthropometric
indices, weight-for-age (W/A), weight-for-height (W/H), height-for-age (H/A), and body
mass index-for-age (BMI/A), with the aid of Anthro software, version 3.2.2. Weight and
height measurements on the 30th day were performed without knowledge of the
measurements obtained on the day of the OFC.
Food intake
Food intake was assessed by means of a 24-hour recall survey on the date of
the OFC and 30 days after lifting the restriction of cow's milk in the diet. The 24-hour
recall was performed by a single nutritionist in both evaluations in accordance with the
recommendations (26,27). For the calculation of energy, protein, lipids, carbohydrates,
calcium, phosphorus, iron, and vitamins A, C and D, the software Avanutri online® (28)
(Rio de Janeiro, Brazil) was used. The food intake data obtained in the two evaluations
were interpreted based on Dietary Reference Intakes (DRIs) (29,30). Information on
the use of vitamins and minerals (brand and daily dose of the supplement) was
obtained.
Statistical analysis
Statistical analysis was performed using SigmaStat software version 3.5 (SPSS
Inc., Chicago, USA) (31) based on the nature of the variables studied. The level for
rejection of the null hypothesis was set at <0.05 or 5%.
Results
Demographic and clinical characteristics
Table 1 shows the clinical and demographic characteristics of the 80 children
who had a negative OFC for cow’s milk and who were reassessed after 30 days. Before
the challenge test, most patients received an extensively hydrolyzed formula or amino
acid formula. The duration of the cow’s milk and dairy elimination diet was greater than
24 weeks for most patients.
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Regarding the clinical manifestations that motivated the diagnostic hypothesis
of CMA, gastrointestinal manifestations predominated in 95.0% (76/80) and cutaneous
manifestations predominated in 13.7% (11/80) of the patients. Respiratory
manifestations occurred less frequently, i.e., 10.0% (8/80). In 15% (12/80) of the
children, two or more symptoms or signs were observed, and in 85% (68/80), three or
more symptoms or signs were observed.
Table 1 Demographic and clinical characteristics of children with a negative oral food
challenge for cow’s milk
Variable
Gender
Males
Female

n= 80

%

47
33

58.7
41.3

Age (months)
0-6
7 -12
13 - 24
25 - 60

4
33
27
16

5.0
41.3
33.7
20.0

Indication oral food challenge
Diagnostic
Tolerance

16
64

20.0
80.0

Duration of cow's milk-free diet (Weeks)
≤ 12
13-24
25-47
≥ 48

5
29
26
20

6.3
36.2
32.5
25.0

Type of cow's milk substitute
Amino acid-based formula
Extensively hydrolyzed formula
Soy protein-based formula
Soy extract-based beverage/ juice
Rice drink
No substitute

31
32
8
6
1
2

38.7
40.0
10.0
7.5
1.3
2.5
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Food intake
Table 2 shows the intake of energy, macro- and micronutrients on the day of
the OFC and 30 days after consuming a diet without any restrictions. There was a
statistically significant increase in energy, protein and carbohydrate intake. There was
no variation in lipid intake. Regarding micronutrient intake, there was an increase in
calcium, phosphorus and vitamin D via food. The intake of iron, vitamin A and vitamin
D in food did not vary 30 days after the test. The mineral and vitamin supplements
were maintained at the same dose after the OFC.
Table 2 Energy, macronutrient and micronutrient intake on the day of oral food
challenge and 30 days after
Variable

On the day
(n=80)
896.7±246.9

30 days after
(n=80)
961.9±227,1

<0.0011

Protein (g/day)

35.5±11.2

41.1±13.9

<0.0011

Lipids (g/day)

28.7±12.0

29.7±10.3

0.3201

Carbohydrate (g/day)

125.7
(103.1;147.5)

130.3 (109.1;
155.7)

0.0422

Calcium from foods (mg/day)

495.2 (332.7;
587.2)

712.6 (513.5;
928.3)

<0.0012

Calcium from foods
supplements (mg/day)a

516.2
(351.8;608.5)

722.9
(557.3;940.2)

<0.0012

463.1
(357.1;557.7)

680.5
(489.1;786.9)

<0.0012

Iron from foods (mg/day)

10.9 (7.7; 12.6)

9.3 (5.9; 11.8)

0.4762

Iron from foods + supplements
(mg/day)b

13.5 (10.2; 22.9)

12.7 (9.1; 21.5)

0.3922

823.4±505,4

895.0±584,5

0.3441

Total energy (kcal/day)

and

Phosphorus (mg/day)

Vitamin A from foods (µg/day)

p
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Vitamin A from foods
supplements (µg/day)

+

1287.0±715.4

0.3601

103.2 (72.0; 151.5) 136.4 (71.5; 178.1)

0.1002

+ 109.9 (76.5; 168.6) 139.9 (81.8; 186.0)

0.1042

Vitamin C from foods(mg/day)
Vitamin C from foods
supplements (mg/day)d

1217.1±613.4

Vitamin D from foods (µg/day)

7.6 (4.1; 10.8)

8.8 (5.0; 11.8)

0.0062

Vitamin D from foods
supplements (µg/day)e

15.6 (7.2; 21.1)

15.4 (8.0; 23.1)

0.0632

+

¹Paired t-test. ²Wilcoxon test.
a5

children received calcium supplementation on the day of the oral food challenge and 30 days after
(median = 400.0 mg, 25th and 75th percentiles: 212.0; 500.0). b40 children received iron
supplementation on the day of the oral food challenge (median = 10.0 mg, 25th and 75th percentiles:
9.0; 23.5) and 36 children 30 days late30 days after (median = 10.0, 25th and 75th percentiles: 8, 5;
22.5). c46 children received vitamin A supplementation on the day of the oral food challenge (median =
750.0 µg, 25th and 75th percentiles: 750.0; 750.0) and 44 children 30 days after (median = 750.0 µg,
25th and 75th percentiles) : 750.0; 750.0). d9 children received vitamin C supplementation on the day of
the oral food challenge and 30 days after (median 40.0 mg, 25th and 75th percentiles: 30.0; 110.0). e47
children received vitamin D supplementation on the day of the oral food challenge (median = 12.5 mg,
25th and 75th percentiles: 12.5; 12.5) and 45 children 30 days after (median = 12.5 mg, 25th and 75th
percentiles: 12.5; 12.5).

Adequate intake of macro- and micronutrients relative to DRIs
Table 3 shows the frequency (number and percentages) of children who had
adequate intake of macro- and micronutrients relative to DRIs before and after the
OFC. There was a statistically significant increase in the proportion of children with
adequate calcium and phosphorus intake.
Table 3 Frequency (number and percentages) of children with adequate and
inadequate energy, protein, phosphorus, calcium, iron, and vitamins A, C and D intake
through food, based on Dietary Reference Intakes, on the day of the oral food
challenge and 30 days after

On the day

Energy
Inadequate

30 days after
Inadequate
Adequate
n
%
n
%
26
(32.5)
12
(15.0)

Total
n
%
38
(47.5)

p¹
0.146
113

On the day

On the day

On the day

On the day

On the day

On the day

On the day

Adequate
Total

5
31

(6.3)
(38.8)

37
50

(46.2)
(61.2)

42
80

(52.5)
(100.0)

Protein
Inadequate
Adequate
Total

0
0
0

(0.0)
(0.0)
(0.0)

4
76
80

(5.0)
(95.0)
(100.
0)

4
76
80

(5.0)
(95.0)
(100.0)

0.134

Carbohydrate
Inadequate
Adequate
Total

13
7
20

(16.3)
(8.7)
(25.0)

15
45
60

(18.7)
(56.3)
(75.0)

28
52
80

(35.0)
(65.0)
(100.0)

0.136

Lipids
Inadequate
Adequate
Total

22
10
32

(27.5)
(12.5)
(40.0)

14
34
48

(17.5)
(42.5)
(60.0)

36
44
80

(45.0)
(55.0)
(100.0)

0.540

Phosphorus
Inadequate
Adequate
Total

7
4
11

(8.7)
(5.0)
(13.7)

14
55
69

(17.5)
(68.8)
(86.3)

21
59
80

(26.3)
(73.7)
(100.0)

0.022

Calcium
Inadequate
Adequate
Total

23
4
27

(28.7)
(5.0)
(33.7)

22
31
53

(27.5)
(38.8)
(66.3)

45
35
80

(56.3) <0.001
(43.7)
(100.0)

Calcium
+
supplements
Inadequate
Adequate
Total

22
5
27

(27.5)
(6.2)
(33.7)

18
35
53

(22.5)
(43.8)
(66.3)

40
40
80

(50.0) <0.012
(50.0)
(100.0)

Iron
Inadequate
Adequate
Total

16
17
33

(20.0)
(21.2)
(41.2)

9
38
47

(11.3)
(47.5)
(58.8)

25
55
80

(31.3)
(68.7)
(100.0)

0.170

Iron +
supplements
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On the day

On the day

On the day

On the day

On the day

On the day

Inadequate
Adequate
Total

4
11
15

(5.0)
(13.8)
(18.8)

4
61
65

(5.0)
(76.2)
(81.2)

8
72
80

(10.0)
(90.0)
(100.0)

0.121

Vitamin A
Inadequate
Adequate
Total

7
11
18

(8.7)
(13.8)
(22.5)

11
51
55

(13.8)
(63.7)
(77.5)

18
62
80

(22.5)
(77.5)
(100.0)

0.831

Vitamin A +
supplements
Inadequate
Adequate
Total

4
5
9

(5.0)
(6.3)
(11.3)

6
65
71

(7.5)
(81.2)
(88.7)

10
70
80

(12.5)
(87.5)
(100.0)

1.000

Vitamin C
Inadequate
Adequate
Total

5
6
11

(6.2)
(7.5)
(13.7)

3
66
69

(3.8)
(82.5)
(86.3)

8
72
80

(10.0)
(90.0)
(100.0)

0.505

Vitamin C +
supplements
Inadequate
Adequate
Total

3
7
10

(3.8)
(8.7)
(12.5)

3
67
70

(3.8)
(83.7)
(87.5)

6
74
80

(7.5)
(92.5)
(100.0)

0.343

Vitamin D
Inadequate
Adequate
Total

44
5
49

(55.0)
(6.3)
(61.3)

12
19
31

(15.0)
(23.7)
(38.7)

56
24
80

(70.0)
(30.0)
(100.0)

0.080

28
7
35

(35.0)
(8.7)
(43.7)

8
37
45

(10.0)
(46.3)
(56.3)

36
44
80

(45.0)
(55.0)
(100.0)

1.000

Vitamin D +
supplements
On the day
Inadequate
Adequate
Total
¹McNemar test
Nutritional status

Table 4 provides the Z-scores for weight-for-age, weight-for-height, height-forage and BMI-for-age on the day of the oral food challenge and 30 days after. There
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was a statistically significant increase in the weight-for-age and height-for-age Zscores. The weight-for-height and BMI-for-age Z-scores showed no statistically
significant variation.
Table 4 Z-scores for weight and height and frequency of the anthropometric deficit on
the day of oral food challenge and 30 days after
Variable
Z-scores
Weight-for-age

On the day
(n=76)

30 days after
(n=76)

p

-0.6 (-1.7; 0.0)

-0.4 (-1.4; 0.2)

<0.001
¹

Weight-for-height

-0.1 ± 1.1

-0.1 ± 1.0

0.793²

Height-for-age

-1.1 ± 1.6

-0.8 ± 1.4

<0.001
²

Body mass index-for-age

-0.0 ± 1.1

-0.0 ± 0.9

0.961²

Anthropometric deficit
(Z-scores <-2.0)
Weight-for-age

12 (15.8%)

9 (11.8%)

0.2483

Height-for-age

18 (23.7%)

14 (18.4%)

0.1823

3 (3.9)

3 (4.0%)

0.4803

1 (1.3%)

1.0003

Weight-for-height

Body mass index-for-age
2 (2.6%)
1Wilcoxon test. ²Paired t test 3McNemar test
Discussion

The results of this study indicated that after the interruption of a diet free of cow's
milk and dairy products after a negative OFC, there was an increase in food intake,
including the proportion of adequate calcium intake relative to DRIs. There was also
an increase in the weight-for-age and height-for-age Z-scores.
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These results reinforce the concept that an elimination diet should be used only
for the period that is strictly necessary. Therefore, it is essential to perform OFC not
only to confirm the diagnosis of CMA but also to characterize the development of oral
tolerance. In our sample, of the 130 children who underwent the oral challenge test,
101 (77.6%) had a negative OFC; that is, they changed to a diet without any restrictions
for cow's milk and dairy products. A similar rate of negativity for the oral challenge test
was observed in a previous study (11). Conversely, other studies conducted in Recife
(Brazil) (12) and the Netherlands (32) found a lower positivity rate of approximately
50.0%. This difference was likely observed because in our sample, the oral challenge
test was performed predominantly for the study of oral tolerance, while in the
aforementioned studies, the challenge food was used predominantly to establish the
diagnosis of CMA (11,32). In other words, the expectation of positivity, in general, is
higher when the test is for diagnostic purposes rather than for oral tolerance
assessments.
According to international consensus, it is important to systematically monitor
the development of oral tolerance by children with food allergies. Therefore, the OFC
should be performed every six to 12 months whenever possible to identify oral food
tolerance (1,3,8).
Regarding the use of special formulas, our study showed that extensively
hydrolyzed formula and amino acid formula were the most commonly used. Notably, a
recent study in Brazil (33) showed that special formulas (based on extensively
hydrolyzed protein and based on amino acids) represent an important source of
nutrients for infants on an elimination diet even after the introduction of complementary
feeding (11).
Our study showed relevant information regarding calcium intake. Although most
patients were being monitored in a multidisciplinary unit, a portion of patients (56.3%)
had inadequate calcium intake, even when receiving supplementation. A study (17)
conducted in Italy showed that nutrition counseling was accompanied by a higher
intake of energy, carbohydrates, proteins and calcium. In the present study, the impact
of nutritional guidance was not evaluated. Previously, it was observed in Brazil that
there may be limitations in the understanding of patients regarding nutritional
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guidelines and their ability to implement dietary recommendations (34). Based on these
findings, the care protocols and guideline adherence protocols should be reassessed.
Our study showed that discontinuation of the cow's milk protein elimination diet
was accompanied by higher calcium intake and a higher proportion of children with an
adequate diet relative to DRIs for most macro- and micronutrients, with the
maintenance of the same doses of mineral and vitamin supplements. Our findings
before discontinuing the cow’s milk protein-free diet are in agreement with previous
studies (13-21) that found nutrient deficits, especially for energy, proteins, lipids, and
calcium, in the diet of children with CMA relative to the DRIs and relative to the food
intake of healthy children. Thus, the dietary restriction required to control CMA can
negatively impact food intake and impair child growth and development (11,13,18-22).
In addition to the changes in food intake, there was an impact on anthropometric
parameters, i.e., 30 days after discontinuation of a diet free of cow's milk and dairy
products, there were fewer children with Z-scores <-2.0 standard deviations for weightfor-age, height-for-age and body mass index-for-age; however, the variation was not
statistically significant. On the other hand, there was a statistically significant increase
in the individual weight-for-age and height-for-age Z-scores. Importantly, on the day of
the OFC, the predominant anthropometric deficit was height-for-age, found in 23.7%
of children, similar to that observed in a previous study conducted in Brazil (4). Other
studies in Brazil (13,16) and in other countries (17,18,19) reported lower height-for-age,
weight-for-age and Weight-for-height Z-scores for children on a cow’s milk protein
elimination diet than for healthy children.
As already mentioned, only one study in the literature has evaluated the impact
of diet discontinuation on growth (22). Only the height measurements of 58 children
who had a negative OFC and another height measurement approximately one year
after discontinuing the cow's milk protein elimination diet were retrospectively
evaluated. The authors observed, relative to the Japanese growth curve, an increase
in height-for-age Z scores from –0.28±0.96 at the time of diet discontinuation to –0.12
± 1.07 one year later (p=0.017). In our study, there was an increase not only in heightfor-age but also in weight-for-age observed in a period of only 30 days. Despite these
variations in the individual Z-scores, there was no reduction in the percentage of
children with anthropometric deficits, i.e., with Z-scores less than -2.0 standard
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deviations. It is interesting to note that in the Japanese study, although the authors do
not provide information on food intake, the possible increase in calcium intake was
considered the most likely explanation for the improvement in height-for-age Z-score.
In our study, there was an increase in both calcium intake and a reduction in the
proportion of children with intake below the DRIs. There are many factors associated
with the growth and development of children with CMA, such as food intake,
inflammation during the allergic process and nutrient bioavailability. However, this
issue should be evaluated in future studies.
The present study has some limitations, such as the lack of a control group.
However, it would not be ethical to keep children with a negative OFC on an elimination
diet. In addition, the 30-day follow-up period can be considered short; however, it was
sufficient to show statistically significant variations not only in feeding but also in
anthropometric parameters.
Conclusion
Our study showed that after a negative OFC, the inclusion of cow's milk and
dairy products in the diet was accompanied by an increase in the intake of energy,
proteins, carbohydrates, calcium, phosphorus, and vitamin D and in the weight-for-age
and height-for-age Z-scores. These findings are an incentive to perform OFC in order
to discontinue elimination diets at the most appropiate time.
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