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APRESENTAÇÃO 

 

A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe motivada pelo Termo de Ajuste de 

Conduta (TAC) sob nº de Processo Administrativo1. 35.000.000.405/2014-17, datado de 09 

de setembro de 2004, pelo Ministério Público Federal de Sergipe, estabeleceu parâmetros para 

aquisição e dispensação das fórmulas alimentares. 

Este documento configura a padronização das normas pertinentes ao atendimento e 

dispensação de fórmulas infantis especiais, bem como os mecanismos de acompanhamento e 

avaliação do tratamento proposto das crianças com Alergia à Proteína do Leite de Vaca 

(APLV), atendidos pelo Núcleo de Alergia Alimentar de Sergipe – NAAS/HU. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AA – Alergia Alimentar 

APLV – Alergia à Proteína do Leite de Vaca 

CASE – Centro de Atenção à Saúde 

CIPE
®
– Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem 

CNS – Cartão Nacional de Saúde 

COFEN – Conselho Federal de Enfermagem 

EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

FPIES – FoodProteinInducedEnterocolitisSyndrome ou Síndrome da Enterocolite Induzida 

por Proteínas Alimentares 

HU/SE – Hospital Universitário de Sergipe 

IMC – Índice de Massa Corporal 

NAAS – Núcleo de Alergia Alimentar de Sergipe 

SES – Secretaria de Estado da Saúde 

SMS – Secretaria Municipal de Saúde 

TCLE – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

TPO – Teste de Provocação Oral  

UFS – Universidade Federal de Sergipe 

USF – Unidade de Saúde da Família 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A alimentação, bem como a nutrição, constitui requisitos básicos para promoção e a 

proteção da saúde, possibilitando a afirmação plena do potencial de crescimento e 

desenvolvimento humano, com qualidade de vida e cidadania (BRASIL, 2012; WHO, 2013). 

O alimento, constitui-se um elemento essencial à vida humana. Sem o acesso a uma 

alimentação adequada em termos de qualidade e quantidade o ser humano não apresenta 

condições necessárias para desenvolver suas capacidades, potencialidades e aspirações; deste 

modo, a Organização Mundial de Saúde (OMS) define a nutrição como sendo “a ingestão de 

alimentos, considerando as necessidades alimentares”. 

A Lei federal 8080/90 – elucida a alimentação como um dos fatores condicionantes 

da saúde (art. 3º) e estabelece a vigilância nutricional e orientação alimentar (art. 6º) como 

atribuições específicas do SUS.  

Considerando a necessidade do setor Saúde dispor de uma política específica, foi 

aprovada no ano de 1999 a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a qual 

integra os esforços do Estado Brasileiro que por meio de um conjunto de políticas públicas 

propõe respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação.  

Em função disto, a Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição 

(CGPAN) do Ministério da Saúde, através da Área Técnica de Saúde da Criança e 

Aleitamento Materno, e do Programa de Promoção e Proteção à Saúde da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS/Brasil) elaboraram o documento “Dez Passos da Alimentação 

Saudável para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos”, visando melhor operacionalização 

dos mesmos, foi criado também, um Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois anos de 

idade. O referido Guia  é mais uma contribuição do Ministério da Saúde para a materialização 

do direito a uma Alimentação Saudável e constitui-se em um instrumento educativo que 

adapta os conhecimentos científicos sobre requerimentos nutricionais e composição de 

alimentos em mensagens práticas que facilitam a diferentes pessoas a seleção e o consumo de 

alimentos saudáveis” (PEÑA E MOLINA, 1998).                                                                                                                                                                                                                   
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Os dois primeiros anos de vida de uma criança são caracterizados por crescimento 

acelerado e enormes aquisições no processo de desenvolvimento cognitivo. Assim, torna-se 

inquestionável a importância da alimentação da criança nessa fase, uma vez que deficiências 

nutricionais ou condutas inadequadas quanto à prática alimentar podem, não só levar a 

prejuízos imediatos na saúde da criança, elevando a morbimortalidade infantil, como também 

deixar sequelas futuras como retardo de crescimento, atraso escolar e desenvolvimento de 

doenças crônicas não transmissíveis. 

A nota Técnica nº 84/2010 – CGPAN/DAB/SAS/MS, da Coordenação-Geral da 

Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, cita que: “O Sistema Único de 

Saúde – SUS, não dispõe de programa para dispensação de leites especiais como também não 

possui legislação ou protocolo específico para esta questão se faz necessário que o assunto 

seja avaliado pelas três esferas de gestão do Sistema no sentido de estabelecer políticas que 

orientem a solução de demandas como esta, a curto, médio e longo prazo”. 

Neste sentido, o Ministério da Saúde (CGPAN) orienta aos estados e municípios, a 

necessidade de organização de serviços estruturados baseados em Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Operacionais, para consolidação de um fluxo de triagem, diagnósticos, tratamento, 

dispensação de insumos, bem como do acompanhamento destes pacientes na rede pública de 

saúde.  

Sendo assim, ao Estado (gênero) cabe formular, avaliar e apoiar as políticas de 

alimentação e nutrição, e em casos nos quais a alimentação apresenta status de fármaco, este 

deve fornecê-la de acordo com os princípios e normas do SUS. 

No sentido de viabilizar este atendimento foi Criado um Núcleo da Secretaria 

Estadual de Saúde de Sergipe em parceria com o Hospital Universitário da Universidade 

Federal de Sergipe. 

O Núcleo de Alergia Alimentar de Sergipe (NAAS), tem como meta o 

restabelecimento do estado de saúde de crianças com diagnóstico de alergia a proteína do leite 

de vaca (APLV), tornando possível o acesso à terapia nutricional adequada bem como o 

recebimento de Fórmulas Alimentares Especiais.  
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Neste sentido, foi elaborado o “Protocolo Clínico e Diretrizes Operacionais”, para os 

Setores envolvidos, ou seja, o Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (CASE) e Núcleo de 

Alergia Alimentar de Sergipe (NAAS), em consonância com os critérios definidos no TAC. 

Através deste Protocolo Clinico e Diretrizes Operacionais, será definido o acesso aos 

pacientes com Alergia à Proteína do Leite de Vaca, garantindo a integralidade da assistência a 

estes usuários bem como estabelecer um fluxo hierarquizado da assistência às crianças com 

Alergia à Proteína do Leite de Vaca de acordo com níveis de complexidade para tal.  

A porta de entrada para o Programa se dá através do Núcleo de Referência da 

Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe, localizado no Hospital Universitário (UFS) – Núcleo 

de Alergia Alimentar (NAAS). 

Os pacientes deverão ser encaminhados ao NAAS, pelos Serviços Médicos do SUS, 

portando relatório médico com justificativa de suspeita de Alergia à Proteína do Leite de Vaca 

(APLV). Após agendamento de consulta no ambulatório do NAAS, será submetido a uma 

Avaliação Médica, a qual definirá o ingresso da criança no programa. 

O Programa é gerido com recursos estadual e do município de Aracaju (Município 

capital do estado de Sergipe). 

A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe, através da Diretoria de Atenção Integral 

à Saúde (DAIS) E Coordenação Estadual de Atenção Ambulatorial Especializada e do Centro 

de Atenção à Saúde de Sergipe (CASE) conjuntamente coma Secretaria Municipal de Saúde 

do Município de Aracaju/Núcleo de Alimentação e Nutrição são responsáveis pelo 

gerenciamento quanto a aquisição e dispensação dos insumos necessários para garantir o 

adequado funcionamento do protocolo.  

As Fórmulas Alimentares, a serem disponibilizadas, serão adquiridas através 

processo de Licitação Pública, devidamente registradas e aprovadas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e seguem a padronização definida no TAC nº 

1.35.000.000405/2004-17: 

 

I- Fórmula infantil à base de soja; 

II-Fórmula infantil à base de proteína extensamente hidrolisada; 

III- Fórmula infantil à base de aminoácidos; 
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IV- Fórmula infantil à base de leite de vaca sem lactose. 

 

 

2 METODOLOGIA DE BUSCA E AVALIAÇÃO DE LITERATURA 

 

Reações adversas a alimentos incluem qualquer reação anormal a um alimento ou 

aditivo alimentar. Alergia alimentar (AA) é definido como uma reação adversa reprodutível, 

de caráter imunológico, às proteínas alimentares (JOHANSSON et al.,2001). Desenvolve-se 

em indivíduos geneticamente predispostos, presumivelmente quando o mecanismo de 

tolerância oral, desenvolvido normalmente, falha (BOYCE et al., 2011). 

Vários alimentos podem provocar reações adversas, no entanto, poucos são os 

responsáveis pela maioria das reações alérgicas, como: o leite, o ovo, o amendoim, o trigo, a 

soja, as castanhas, o peixe e os mariscos. A APLV surge, habitualmente, antes dos dois 

primeiros anos de vida e é muito raro seu diagnóstico acima desta idade, visto que, com o 

progredir dos anos, o desenvolvimento de tolerância oral naturalmente ocorre (SICHERER & 

SAMPSON, 2006; KOLEYZKO et al., 2012). 

Em países desenvolvidos, a suspeita de APLV, a partir dos sintomas clínicos, ocorre 

em torno de 1 a 17% das crianças, porém, após investigação diagnóstica, a prevalência oscila 

de 0,3% a 7,5% até os dois anos (KEIL, 2007; VANDENPLAS et al., 2007). 

No Brasil, inquérito por telefone feito com gastroenterologistas pediátricos, revelou 

uma prevalência de alergia alimentar de 7,4%, sendo o leite de vaca o principal alimento 

relatado como desencadeante (VIEIRA et al., 2005). Em 2012, o Ministério da Saúde 

encaminhou um questionário para 178 municípios brasileiros, que possuíam serviços de 

atendimento de médio e grande porte, e apenas 34 deles afirmaram possuir 

serviços/programas de atenção nutricional estruturados para crianças com APLV, sendo 

estabelecido um percentual médio de acompanhamento de 0,4% (0,2% a 0,7%) (BRASIL, 

2014). 

As manifestações clínicas da APLV são classificadas de acordo com o mecanismo 

imunológico envolvido em: mediadas por imunoglobulinas da classe E (IgE), mistas (por IgE  
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e células) e tardias (reação de imunidade celular exclusiva) (SAMPSON, 2004). Nas reações 

mediadas por IgE, os sintomas ocorrem dentro de até duas horas após a ingestão do alérgeno. 

Dentre eles estão: urticária, angioedema, vômitos, diarreia, dores abdominais, broncoespasmo, 

anafilaxia e Síndrome da Alergia Oral (VENTER et al., 2017). 

Nas manifestações tardias (não mediadas por IgE), que ocorrem após mais de duas 

horas após à ingestão do leite, predominam os sintomas gastrintestinais, havendo eventuais 

associações com sintomas extra-digestivos (rinoconjuntivite, tosse crônica, estridor laríngeo e 

asma) e/ou cutâneos (urticária e dermatite atópica). Os sintomas do trato digestivo são: 

vômito, refluxo gastroesofágico, diarreia, sangue e muco nas fezes, dor abdominal, 

constipação intestinal crônica e cólica do lactente associada à recusa alimentar e 

desaceleração ponderal não responsiva às medidas de apoio ou medicamentosas (VENTER et 

al., 2017). 

A história clínica continua sendo fundamental na tentativa de se estabelecer uma 

relação de causalidade entre o alimento e os sintomas apresentados, e na definição etiológica 

do mecanismo imunológico envolvido na reação. No entanto, o diagnóstico baseado na 

história obtida dos pais é impreciso na maioria das vezes. A eliminação do alimento suspeito 

durante algumas semanas é geralmente usada na prática clínica para auxiliar no diagnóstico de 

alergia alimentar (NOWAK-WEGRZYN, 2006). Entretanto, uma resposta favorável a uma 

dieta de exclusão pode não ser suficiente, havendo a necessidade de realização de testes 

diagnósticos (FERREIRA et al., 2007; RAMESH,2008). 

Não há exames complementares para o diagnóstico definitivo de APLV (ASBAI, 

2012). Na alergia IgE mediada, os exames que auxiliam na detecção do alimento ou dos 

alimentos envolvidos na gênese dos sintomas são: a pesquisa de IgE específica in vivo, pelo 

teste de puntura, e a pesquisa de IgE específica in vitro (SAMPSON, 1999; BAHNA, 

2003).Na não mediada por IgE, alguns exames podem ser utilizados: exames para a detecção 

de elementos anormais nas fezes (sangue oculto, leucócitos, alfa 1-antitripsina), endoscopias e 

biópsias do trato gastrintestinal, ph metria esofágica e testes cutâneos (Patch Test). Considera-

se fundamental, quando houver acometimento do trato digestivo, descartar malformações, 

distúrbios metabólicos, causas infecciosas, neurológicas ou parasitárias. 
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No processo diagnóstico da APLV, o método considerado “Padrão Ouro” é o teste de 

provocação oral (TPO). Este consiste na oferta progressiva do alimento suspeito, após um 

período de exclusão, em doses frequentes e intervalos regulares, sob supervisão 

multiprofissional, com concomitante monitoramento de possíveis reações clínicas. É indicado 

para confirmar se uma reação alérgica existe, ou não, ou se desenvolveu a aquisição da 

tolerância ao longo do tempo. A escolha do TPO e do momento de sua execução podem ser 

influenciados pela história clínica, idade do paciente, tipos de sintomas, tempo da última 

reação, resultados dos testes cutâneos e/ou dos níveis de IgE sérica específicas, bem como 

pelo valor nutricional do alimento e pela preferência do paciente e de seus familiares 

(BENDSLEV-JENSEN et al., 2004; NOWAK-WEGRZYN et al., 2009). 

De acordo com o conhecimento do paciente (ou de sua família) e do médico quanto à 

natureza da substância ingerida (alimento ou placebo) os testes de provocação oral são 

classificados como aberto (paciente e médico cientes), simples cego (apenas o médico) ou 

duplo cego e controlado por placebo, (TPODCPC) quando nenhuma das partes sabe o que 

está sendo ofertado (NOWAK-WEGRZYN et al., 2009). 

Os TPO abertos podem ser utilizados para confirmar reações IgE e não IgE mediadas 

e são, em geral, adequados para fins clínicos (GREENHAWT M, 2011). É primeira opção 

quando resultado negativo e sintomas objetivos são esperados (KOLETZKO et al., 2012). Em 

menores de três anos com sintomas objetivos, quando supervisionado por médico, é 

considerado suficiente para diagnóstico (BINDSLEV-JENSEN et al., 2004), dispensando o 

TPODCPC (NIGGEMANN& BEYER, 2007). Sintomas subjetivos (coceira na garganta, 

recusa alimentar, náuseas, dores de cabeça, etc.) e também os de início tardio, como são mais 

difíceis de serem interpretados, exigem a realização do TPODCPC para esclarecimento 

diagnóstico (FIOCCHI et al., 2010), visto que, mesmo em crianças, até metade dos TPO 

abertos, considerados positivos, não são reproduzidos no TPODCPC (FIOCCHI et al., 2002). 

Em locais em que o TPO é feito rotineiramente, não há necessidade de realização de 

testes cutâneos e/ou dosagem de IgE específicas para a elaboração diagnóstica (FIOCCHI et 

al., 2010). No entanto, apesar de ser considerado um método de excelência para diagnóstico, 

pode envolver riscos em pacientes com anafilaxia e em portadores de Síndrome da  

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 

15 

Enterocolite Induzida por Proteínas Alimentares (FPIES), podendo, nestes casos, ser 

considerado desnecessário para confirmação diagnóstica (FIOCCHI et al., 2010; 

SICHERER,2005). 

Em geral, sempre que houver um risco potencial para reação aguda e/ou grave, 

supervisão médica é obrigatória (SICHERER, 1999). A decisão para esta supervisão inclui, 

mas não se limita, a um histórico de reações significativas anteriores e/ou testes positivos para 

IgE (FIOCCHI et al., 2010). Testes de provocação considerados de baixo risco, em pacientes 

cooperativos, são os apropriados para serem realizados ambulatoriamente (FIOCCHI et al., 

2010).   

Para os que apresentam reações mediadas por IgE, e principalmente quando em 

situações especiais, como com exercícios físicos ou com uso concomitante de drogas, pela 

possibilidade de reações mais graves, devem ser sempre realizados sob supervisão médica em 

ambientes estruturados para atendimento de possíveis reações graves (BINDSLEV-JENSEN 

et al., 2004).  

Pacientes com FPIES devem realizar os TPO sob supervisão médica, com acesso a 

fluidos intravenosos, antes mesmo do início do procedimento, como recomendado para 

anafiláticos (NOWAK-WEGRZYN et al., 2017).  

Um diagnóstico correto permite que uma dieta adequada seja instituída, propiciando 

adequado crescimento e desenvolvimento. Em contraste, uma dieta indevidamente instituída, 

quando a criança já pode ter desenvolvido tolerância, pode impedir o crescimento e alterar a 

sua qualidade de vida tanto como a de seus familiares, além de incorrer em custos 

desnecessários (KOLETZKO et al., 2012). 

O Núcleo de Alergia Alimentar de Sergipe é um centro de atendimento 

multidisciplinar que cuida de crianças com suspeita e diagnóstico de alergia alimentar. Visa 

promover o acesso à terapia nutricional adequada aos pacientes com alergia alimentar. Sua 

missão é proporcionar, por intermédio da fundamentação científica, o melhor atendimento aos 

pacientes, aprendendo, no entanto, com cada um deles, a importância da abordagem 

individualizada. 
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3 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO 

 

3.1 Ações desenvolvidas pelo Núcleo de Alergia Alimentar de Sergipe 

 

I- Acolhimento, agendamento e avaliação médica para diagnóstico de Alergia Alimentar, das 

crianças menores de 2 anos de idade e que no momento se encontrem com no máximo 18 

meses, encaminhadas através relatório médico, pela Rede de Saúde Pública de Sergipe, com 

suspeita de APLV; 

II- Acompanhamento médico, de enfermagem e nutricional, pela equipe multidisciplinar do 

núcleo, das crianças com diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), com 

residência comprovada no estado de Sergipe e encaminhada pela rede pública de Sergipe, 

com Relatório Médico com justificativa de suspeita de ser portador de Alergia à Proteína do 

Leite de Vaca (APLV); 

III- Elaboração de trabalhos científicos; 

IV- Elaboração, atualização e revisão de Protocolos Clínicos; 

V- Elaboração e atualização de Diretrizes Operacionais e Procedimentos Operacionais 

Padrão; 

VI- Participação na atualização das especificações das fórmulas alimentares, na emissão de 

pareceres nas licitações das referidas fórmulas e outras demandas de interesse do serviço. 

 

3.2 Tratamento 

 

A despeito de todo o progresso científico, o tratamento da alergia alimentar 

fundamenta-se na retirada do alimento envolvido no processo alérgico. Fórmulas infantis que 

atendam às necessidades dietoterápicas específicas para os processos alérgicos são indicadas 

como importante fonte nutricional para crianças até vinte e quatro meses de idade. 

 

 

A conduta preconizada no Núcleo de Alergia Alimentar de Sergipe varia de acordo 

com a faixa etária, com o mecanismo imunológico envolvido no processo e com os sintomas 

clínicos apresentados pela criança. 
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I- Crianças em aleitamento materno exclusivo 

 

Se o leite materno é suficiente para atender as necessidades nutricionais, deve-se 

estimular sua manutenção de forma exclusiva. Quando necessário, dieta materna com 

restrição total de leite de vaca e derivados deve ser recomendada, bem como, suplementação 

de cálcio (1000mg/dia) e vitamina D (colecalciferol 800UI/dia). Quando sinais de dermatite 

atópica estiverem associados, excluir também o ovo. Se a isenção não for suficiente para 

resolução dos sintomas, orienta-se a retirada dos seis alérgenos principais (leite de vaca, soja, 

ovo, amendoim, castanhas e crustáceos), com o intuito de preservar o aleitamento materno 

exclusivo.  

 

II- Crianças alimentadas com fórmulas ou leite de vaca integral: 

 

Se leite materno é insuficiente ou impossível, prescrição de fórmula é mandatória. 

 

III- Crianças de 0-6 meses: fórmula extensamente hidrolisada (Algoritmo 1 – Anexo II). 

IV- Crianças de 6-12 meses: (Algoritmo 2 – Anexo III)  

a) IgE mediada e sem comprometimento intestinal: fórmulas de proteína isolada da soja. 

b) Com comprometimento intestinal: fórmula extensamente hidrolisada. 

c) Crianças com mais de 12 meses e menos de 24 meses (Algoritmo 3 – Anexo IV) 

d) IgE mediada e sem comprometimento intestinal: fórmulas de proteína isolada da soja. 

e) Com comprometimento intestinal: fórmula extensamente hidrolisada. 

 

As fórmulas de aminoácidos, devido ao seu alto custo, são usualmente reservadas 

para crianças com (BSACI, 2014): 

-  alergia alimentar múltipla; 

-  alergia grave à proteína do leite de vaca;  

- sintomas alérgicos ou eczema atópico grave quando a criança está em aleitamento 

materno exclusivo; 
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- formas graves de alergia à proteína do leite de vaca não IgE mediada, como 

esofagite eosinofílica, enteropatia e FPIES; 

- falha no desenvolvimento físico (crianças abaixo do percentil 3 ou do z-score: -2 de 

peso/estatura, ou com declínio do traçado da curva após três pesagens sucessivas) 

- recusa da fórmula extensamente hidrolisada, configurando risco nutricional. 

 

V- Crianças maiores de 24 meses: não receberão fórmulas específicas para alergia ao leite, 

mas receberão plano alimentar adequado às suas necessidades prescrito por nutricionista do 

núcleo. 

 

No caso de crianças com sintomas gastrointestinais graves ou desnutrição o 

tratamento será iniciado com a fórmula de aminoácidos adequada para a faixa etária.  

Após 2 a 4 semanas de exclusão dietética, com qualquer fórmula específica para o 

tratamento da alergia alimentar, a criança que responder clinicamente bem deverá ser 

submetida ao Teste de Provocação Oral (TPO diagnóstico). Caso não desenvolva sintomas, 

deverá ser orientada a retornar à fórmula previamente prescrita (proteína intacta). Se 

sintomas, receberá fórmula indicada e permanecerá recebendo por seis meses a um ano a 

depender da gravidade. Em situações como a anafilaxia e a FPIES (Síndrome da Enterocolite 

Induzida por Alimentos) o teste de provocação diagnóstico oral poderá ser dispensável. 

A criança que, mesmo na vigência de fórmulas específicas para o tratamento de 

alergia alimentar, não responder favoravelmente, receberá fórmula de aminoácidos por no 

máximo 4 semanas, antecedendo o TPO diagnóstico. Caso não obtenha melhora clínica,terá o 

diagnóstico de alergia alimentar excluído, com consequente suspensão do fornecimento da 

fórmula de aminoácidos e deverá ser submetida à investigação diagnóstica (BSACI, 2014). 

 

 

 

 

 

3.3- Acesso para atendimento no Núcleo Estadual de Alergia Alimentar 
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CASE 

USF 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fornecimento da fórmula é definido pela renda familiar e município que habita: 

 

- Se reside em Aracaju:  ≤ 3 salários mínimos → recebe 100% SMS; 

- > 3 salários mínimos → recebe 2/3 na SES e 1/3 na SMS. 

- Se reside em outro município:  recebe 100% do SES. 

 

1- Local e horários de atendimento semanal da Avaliação Médica 

 

Núcleo de Alergia Alimentar de Sergipe (NAAS) 

Localiza-se no Hospital Universitário, rua Cláudio Batista s/n, Cidade Nova, Aracaju/SE 

Telefone: 2105-1767. 

Atendimentos: Três vezes por semana nos turnos da manhã e tarde 

 

II- Documentações necessária para Cadastro no Programa de Alergia Alimentar e início do 

atendimento no Núcleo: 

 

Cópias simples de: 

RG e CPF dos pais; 

Contracheque ou comprovante de renda dos pais; 

Comprovante de residência em Sergipe no nome dos pais (contas de água, luz, telefone, 

contrato de aluguel); 

Certidão de nascimento da criança; 

Serviço Público 

Agendamento e diagnóstico 

Médico- Suspeita AA  

(SUS) 

 

Avaliação no 

NEAA 
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Cartão SUS da criança; 

Relatório médico com CID preenchido por um dos médicos pertencentes ao Núcleo 

(NAA/SE); 

Receita médica elaborada por médico do Núcleo de Alergia Alimentar (NAA/SE), em papel 

timbrado da instituição, contendo; 

Descrição da fórmula, quantidade que a criança irá receber por dia e total de        latas/mês. 

Especificar o quantitativo a ser dispensado pelo CASE e pela Secretaria Municipal    de Saúde 

de Aracaju; 

Não serão aceitas prescrições de nomes comerciais; 

Exames que comprovem o diagnóstico. 

 

III - Fórmulas Infantis Padronizadas e Quantitativo por Faixa Etária 

 

a) Fórmula infantil à base de soja; 

b) Fórmula infantil à base de proteína extensamente hidrolisada; 

c) Fórmula infantil à base de aminoácidos; 

d) Fórmula infantil à base de leite de vaca sem lactose. 

 

Obs.: As fórmulas infantis estarão descritas pela sua composição e indicação 

 

ESQUEMA DE PRESCRIÇÃO 

Idade Kcal/dia
1 ml/ 

dia 
g/dia 

Nº latas*/ 

mês² 

1 mês 518 773 116 11 

2 meses 570 850 128 12 

3 meses 596 890 134 12 

4 meses 569 849 127 12 

5 meses 608 908 136 12 

6 meses 639 954 143 13 

7 meses 453 (653 - 200 kcal da alimentação complementar)  676 101 13 

8 meses 480 (680 - 200 kcal da alimentação complementar) 716 107 10 

9 meses 402 (702 - 300 kcal da alimentação complementar) 600 90 10 

10 meses 431 (731 -300 kcal da alimentação complementar) 643 96 09 

11 meses 452 (752 -300 kcal da alimentação complementar) 675 101 09 

12 meses 475 (775 -300 kcal da alimentação complementar) 709 106 10 
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1 a 1,5 ano
 

400 (950 - 550 kcal da alimentação complementar) 600 90 08 

1,5 a 2 

anos
 400 (950 - 550 kcal da alimentação complementar) 600 90 08 

2 anos
3 

Fim de fornecimento de fórmula 

* com adição de 20% de margem de segurança. 

1
Foi considerado o requerimento energético diário de meninos (FAO/OMS/ONU, 2004), por 

representar maior requerimento em relação às meninas, visando maior margem de segurança.  

2
Valores considerados para os cálculos: 

- Valor calórico médio em 100 ml de fórmula: 67 kcal 

- Número de dias em um mês: 30,5 dias, visto que 7 meses no ano possuem 31 dias, 4 meses 

possuem 30 dias e 1 mês possui 28 dias. 

- Gramatura média de 1 colher-medida das fórmulas: 4,4g 

-Volume das latas das fórmulas: 400g 

-Critério de arredondamento das latas/mês: frações até 0,2, foi feito arredondamento para 

menos, e frações iguais ou superiores a 0,2, foi feito arredondamento para mais. 

 

3
Após 2 anos de idade a criança já precisa comer outros alimentos e o leite não é mais a 

base de sua alimentação. Por esta razão, o tratamento pode ser feito com a retirada do 

leite/fórmula infantil da alimentação associado à suplementação de cálcio e vitamina D e 

acompanhamento com nutricionista. 

 

 

3.4 Critérios para dispensação de fórmula infantil específica para crianças com APLV 

pelas Secretarias de Saúde do Estado e  do Município de Aracaju 

 

I-Ser residente em Sergipe; 

II-Ser menor de dois anos de idade, quando portador de APLV; 

III- Apresentar relatório dos médicos avaliadores do núcleo de alergia alimentar justificando a  

 

 

solicitação de dieta (fórmula) a partir dos critérios estabelecidos no presente protocolo; 

IV- Aceitação do (a) genitor (a) ou responsável pela criança em seguir o tratamento e 

acompanhamento proposto por este protocolo. 
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3.5 Critérios para não dispensação de fórmulas 

I- Não ser residente em Sergipe; 

II- Ser maior de dois anos de idade, mesmo quando portador de APLV; 

III- Recusa do (a) genitor (a) ou responsável pela criança em seguir o tratamento e 

acompanhamento proposto por este protocolo, especialmente a assinatura do termo de 

consentimento para a realização do Teste de Provocação Oral, quando indicado 

IV- Criança com diagnóstico não confirmado de APLV; 

V- Criança que desenvolveu tolerância clínica à proteína do leite de vaca; 

VI- Criança em aleitamento materno exclusivo, ou em aleitamento materno e alimentação 

complementar; 

Obs.: Excepcionalmente serão mantidas no programa, por um período de até seis meses a 

mais, as crianças que completaram 2 anos de idade (24 meses) sem condições clínicas de alta, 

após relatório do grupo de especialistas, (alergista, gastroenterologista e nutrólogo e 

nutricionista) integrantes da equipe do NAAS. 

 

4 MONITORIZAÇÃO CLÍNICA 

 

4.1 Consulta Médica 

 

A consulta médica é realizada três dias na semana nos turnos manhã e tarde no 

NEAA/SE. A equipe do núcleo atende crianças em primeira consulta, consulta de seguimento 

e com intercorrências.  

Anamnese, exame clínico e avaliação nutricional são realizados. Em caso suspeito de 

alergia alimentar, exclusão do alérgeno por 02 a 04 semanas é recomendado antes da 

realização do Teste de Provocação Oral (TPO) diagnóstico, o qual é executado dois dias por 

semana no turno da manhã. 

Antes de realização do TPO, parâmetros relacionados ao paciente, ao ambiente e ao 

alimento são adotados e checados para garantir a qualidade do procedimento (BINDSLEV-

JENSEN et al, 2004). 
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No dia do teste, a criança é avaliada pelo médico e pelo enfermeiro antes e após o 

procedimento. É essencial que o paciente esteja em boas condições de saúde e em jejum de 02 

horas antes de ser submetido ao TPO. 

Quanto ao ambiente, condições locais de higiene, luminosidade e ventilação são 

checadas, assim como os equipamentos, materiais e medicações necessários para prestar 

assistência em reações graves. 

O médico permanece ao lado do paciente durante a realização dos TPO. Na presença 

de reações clínicas, com o auxílio da equipe de enfermagem, medicações são administradas e 

realizada monitorização periódica dos sinais vitais, até controle das manifestações clínicas 

(BINDSLEV-JENSEN et al, 2004). 

O seguimento clínico transcorrerá de acordo com a necessidade do caso clínico, as 

consultas médicas poderão ser semanais, quinzenais, mensais e/ou semestrais. 

 

4.2 Consulta de Enfermagem 

 

A consulta de enfermagem é realizada uma vez por semana no NEAA/SE, com as 

crianças que estão sendo atendidas pela primeira vez (caso novo). Durante a consulta é 

aplicado o instrumento de investigação e diagnóstico de enfermagem, elaborados com base na 

Teoria de Wanda Horta, na Teoria das Necessidades Humanas e Sociais e na Taxonomia 

CIPE
®
, em obediência a Resolução COFEN n° 358/2009 que dispõe sobre a Sistematização 

da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, 

públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 

Duas vezes por semana, pela manhã, o enfermeiro, sob supervisão médica, realiza o 

Teste de Provocação Oral (TPO) prescrito e aprazado pelo médico do NEAA/SE, com o 

auxílio do técnico de enfermagem.  

 

 

No dia do teste, o técnico de enfermagem organiza a sala para o procedimento e 

acolhe as crianças e seus responsáveis, direcionando-as para a avaliação com o médico e com 

o enfermeiro antes e após o exame. Materiais e medicamentos de urgência são checados pelo 

enfermeiro e médico antes do início dos TPOs. O enfermeiro orienta os responsáveis pela 
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criança sobre como será o teste, sobre a transição para a fórmula testada, sobre o surgimento 

de reações que podem ser desencadeadas e o atendimento livre da criança no NAA/SE, em 

casos de reações. Recolhem o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), 

anteriormente entregue ao responsável pela criança, assinado antes do teste.  

O enfermeiro e o técnico de enfermagem, ofertam, via oral, doses progressivas da 

fórmula ou alimento a ser testado (1ml, 4ml, 10ml, 15ml, 20, ml, 25ml, 25ml ou 1/8, 1/6, 1/4, 

1/2, 1/2, 1 unidade), a cada 15 minutos, com vigilância permanente dessa criança. Ao término 

do TPO, a criança permanece em observação pela equipe do núcleo por duas horas e em 

seguida, é encaminhada para reavaliação médica e orientações. Todo atendimento do 

enfermeiro e do técnico de enfermagem é discorrido no prontuário da criança. 

 

Fluxograma 1: Teste de Provocação Oral – Equipe de enfermagem 

 

Fonte: Procedimento Operacional Padrão (POP) 017 HU/SE - Teste de Provocação Oral 

 

 

 

 

 

4.3 Consulta com o Nutricionista 
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A consulta com o nutricionista é realizada duas vezes por semana, pela manhã, 

mediante encaminhamento pela equipe médica do NAA/SE. Os critérios para 

encaminhamento dos pacientes para a consulta nutricional são descritos a seguir: 

 

a) Criança com baixo peso avaliado como segue: 

- Uma única avaliação com diagnóstico de Magreza (ou Desnutrição Aguda): 

Peso/Estatura (P/E) < - 2 escore - Z ou <percentil 3). 

- Curva descente no índice Peso/Estatura, mesmo que a criança permaneça eutrófica. 

 

b) Criança com sobrepeso, ou seja, IMC/I > +2 escore-Z. 

c) Criança que apresenta erro alimentar e /ou dificuldade alimentar 

d) Criança que apresenta dificuldade de adesão à dieta de exclusão. 

e) Criança com 2 anos de idade que necessita manter dieta de exclusão, sem a fórmula de 

aminoácidos ou á base de proteína extensamente hidrolisada ou á base de soja. 

 

Na consulta nutricional é feita avaliação antropométrica das crianças a partir da 

aferição de peso e estatura e do cálculo dos índices antropométricos: peso/idade, 

peso/estatura, estatura/idade e IMC/idade. Também são realizadas a avaliação dietética da 

criança e o cálculo das suas necessidades nutricionais. Após estabelecido o diagnóstico 

nutricional da criança, são definidas as intervenções necessárias, que incluem prescrição 

dietética individualizada, com correção de erros alimentares, suplementações vitamínicas, de 

minerais e/ou calóricas quando necessárias, disponibilização de receitas culinárias adaptadas 

para crianças com alergia alimentar, orientação sobre leitura de rótulos,   abordagem de 

reeducação alimentar, e orientações para correção de práticas alimentares  inadequadas em 

situações de dificuldade alimentar.   

São marcados retornos com frequência variada, de 15 dias a 6 meses, a depender do 

diagnóstico nutricional da criança, sendo mantido o seguimento da criança até a resolução do  

 

 

agravo nutricional (déficit ponderal/déficit estatural/excesso de peso) e/ou até que a criança 

tenha estabelecido adequado padrão alimentar.  Mesmo que criança já tenha recebido alta do 
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NAA/SE, o seguimento nutricional é mantido se houver necessidade. Nessa situação, se ao 

longo do seguimento nutricional houver queixa sugestiva de alergia alimentar, a equipe 

médica é consultada pelo nutricionista para definição dos encaminhamentos necessários. 

 

 

5 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

 

A partir da implantação deste Protocolo e do monitoramento das ações desenvolvidas 

pelo Núcleo de Alergia Alimentar de Sergipe, bem como pelo CASE, espera-se otimizar o 

atendimento dos pacientes com APLV, visando prevenção das complicações da doença e 

melhora na qualidade de vida destes pacientes e de seus familiares. 
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ANEXO A 
 

Termo de Consentimento para Teste de Provocação Oral Ambulatorial. 
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Nome:                                                                                                                            Registro: 

  

 

O Teste de Provocação Oral (TPO) consiste na oferta do alimento suspeito, sob observação da equipe 

multiprofissional, em ambiente hospitalar, contando com todos os materiais necessários para tratamento, caso 

ocorram reações adversas. Possui como objetivo, confirmar ou excluir o diagnóstico de alergia alimentar. 

1. Preparação para o teste 

a) A criança deverá seguir dieta de exclusão, pelo mínimo de 15 dias antes do teste, do (s) seguinte (s) 

alimento (s) suspeito (s):____________________________________________________________ 

Observação: Caso a criança esteja sendo amamentada, a mãe também deverá seguir a dieta de 

exclusão. 

b) A criança deve estar em bom estado de saúde e não estar usando antialérgico (ex.: Loratadina, 

Desloratadina, Cetirizine, Hidroxizine, etc.), pelo período mínimo de 07 dias antes do teste. 

c) A criança deverá estar em jejum de no mínimo 02 horas antes do teste. 

 

2. Material necessário para a realização do teste 

01 lata lacrada da fórmula a ser usada _________________________ 02 mamadeiras estéreis; 

01 garrafa (330 ml) de água mineral morna; 

Frutas ou papinhas de frutas e cereais ingeridos pela criança, caso esta venha ter dificuldades na 

aceitação do novo alimento testado (pratinho e colher). 

 

3. Execução do teste 

No dia do teste, a criança passará previamente por uma avaliação médica. Somente poderá ser 

submetida ao teste, a criança que estiver em jejum e em bom estado de saúde. Em seguida, o alimento 

suspeito será oferecido por via oral, em doses crescentes de 15/15 minutos, supervisionado pela equipe 

multiprofissional, para detecção precoce de possíveis reações alérgicas como: vermelhidão na pele, coceira, 

inchaço no olho, nariz escorrendo, dores de barriga, diarreia, vômitos, até reações graves como falta de 

ar, queda de pressão e arroxeamento de lábios. Caso isso ocorra, o teste será interrompido e a criança será 

prontamente atendida pela equipe multiprofissional. Mesmo não apresentando nenhum sintoma, a criança 

ficará em observação por um período de 02 horas e após, serão fornecidas orientações para tratamento de 

possíveis reações tardias. Caso ocorram reações em domicílio, o retorno é livre, do contrário, obedecerá ao 

agendamento previamente estabelecido. 

 

4. Local e data do teste 

Data: _______/________/_________                             Hora: __________ 
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Local: Núcleo de Alergia Alimentar/ Ambulatório do Hospital Universitário  

           Rua Cláudio Baptista, s/n, Bairro Sanatório. Telefone: 2105-1767. 

 

5. Autorização do responsável legal da criança para a realização do Teste (TPO) 

Eu,_________________________________________________________, RG _______________ residente 

na ________________________________________________ acredito ter sido suficientemente esclarecido 

(a) a respeito das informações descritas neste documento, o qual discorre sobre o Teste de Provocação Oral 

com alimentos e autorizo _____________________________________ a participar do Teste de Provocação 

Oral com _________________________.Assinatura: 

_________________________________________ 

 

6. Teste de Provocação Oral (TPO) 

Nome da Criança:____________________________________________________ Idade:___________ 

Medicação em uso:___________________________________________________________________ 

ALIMENTO: Data:_____/______/_________ 

HORA 
VOLUM

E 
REAÇÕES e OBSERVAÇÕES 

:       h 01 ml  

 :       h 04 ml  

 :       h 10 ml  

:       h 15 ml  

 :       h 20 ml  

:       h 25 ml  

:      h 25 ml  

 

Assinatura dos profissional (is) realizador (es) do TPO: ________________________________________ 

 

Resultado do TPO: ____________________________________________________________________ 

 

Assinatura do (s) médico (s) avaliador(s): __________________________________________________ 

 

Data de Retorno ______/_____/______ 

Favor trazer esse documento no dia do exame. 

 

 

 



 
GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

DIRETORIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE 

31 

ANEXO B 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
 

Eu, ______________________________________________________ (nome do (a) responsável legal pelo 

paciente), declaro ter sido informado (a) claramente sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais 

efeitos adversos relacionados aos procedimentos como o Teste de Provocação oral e o uso de fórmulas 

alimentares, indicadas para o tratamento e acompanhamento da Alergia à Proteína do Leite de Vaca para 

(nome da criança) ___________________________________________. 

Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas foram resolvidas pelo médico 

___________________________________________________________(nome do médico que prescreve). 

Assim, declaro que fui totalmente esclarecido (a) quanto ao tratamento da APLV a ser iniciado, tendo como 

finalidade controle dos sintomas clínicos: adequado crescimento e desenvolvimento da criança e melhora na 

qualidade de vida da criança e da família. 

Fui também claramente informado (a) que estas embalagens das fórmulas alimentares somente podem ser 

utilizadas por esta criança, comprometendo-me a devolvê-las ao mesmo local de onde foi recebida (CASE ou 

SMS) caso não queira, não possa utilizá-las ou se o tratamento for interrompido. 

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde envolvidas (SES e SMS) a fazerem uso de 

informações relativas ao tratamento da referida criança, desde que assegurado o anonimato. 

O tratamento inicial constará da seguinte fórmula alimentar: _____________________ 

Local: ____________________                                    Data: _____________________ 

Nome do paciente: ______________________________________________________ 

Cartão Nacional de Saúde: ________________________ 

Nome do responsável legal: ______________________________________________ 

Documento de identificação do responsável legal: ____________________ 

_____________________________________ 

Assinatura do responsável legal 

Médico responsável: ___________________________________ CRM: __________  UF: _____________ 

 

Aracaju, _______________ de ________ 

____________________________________ 

Assinatura e carimbo do médico 

 

 

Este termo deverá ser preenchido em duas vias: uma será arquivada no Núcleo de Alergia Alimentar, e a outra, 

entregue ao responsável legal. 
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ANEXO III 

 

GUIA DE ORIENTAÇÃO AO PACIENTE E TERMO DE CONHECIMENTO 

 

Este é um guia de esclarecimento sobre a condução do tratamento da alergia à 

proteína do leite de vaca no Núcleo de Alergia Alimentar de Sergipe (NAA/SE).  

O paciente ____________________________________________________ (nome 

da criança) atendido sob número de registro _______________, após agendamento de 

consulta no ambulatório do NAA/SE, será submetido a avaliação médica.  

Confirmado o ingresso da criança no programa, serão entregues: o “Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido”. Após leitura, dúvidas deverão ser esclarecidas e os 

termos deverão ser assinados, ficando uma via com o paciente e a outra no serviço.  

A relação de documentos necessários para apresentar no CASE e/ou na Secretaria 

Municipal de Aracaju no momento do cadastramento para recebimento da fórmula 

adequada ao tratamento, previamente prescrita pelos médicos peritos do NAA/SE é: 

Comprovante de residência em Município do Estado de Sergipe; 

Cartão Nacional de Saúde do SUS (CNS) - da criança; 

           CPF - dos pais; 

Carteira de identidade - dos pais; 

Comprovante de rendimentos dos pais; 

           Relatório médico (este receberá no atendimento médico); 

           Receita médica (este receberá no atendimento médico); 

   

Em seguida, a depender da renda familiar e do local de residência (capital ou outro 

Município do estado) deverá dirigir-se para: 

 

a) Centro de Atenção à Saúde de Sergipe - CASE 

 

Se residir em Aracaju, com renda familiar acima de 03 salários mínimos, receberá do 

CASE a quantidade correspondente a 2/3 do total das latas prescritas mensalmente, ficando 

o1/3 restante a cargo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Aracaju (SMS). 
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Se residir em qualquer outro município do Estado de Sergipe, independente da 

renda familiar, receberá do CASE a quantidade correspondente a 100% do total de latas 

mensalmente prescritas. 

O CASE localiza-se na Avenida Tancredo Neves, S/N-Centro Administrativo, em 

Aracaju/SE. 

 

Ou dirigir-se á Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju – SMS 

Se residir em Aracaju, com renda familiar de até 03 salários mínimos, receberá 

100% da SMS. Solicitar confirmação do endereço da distribuição das fórmulas. No 

momento é realizada no Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR), 

localizado no bairro Siqueira Campos. 

Se residir em Aracaju, com renda familiar acima de 03 salários mínimos, receberá do 

CASE a quantidade correspondente a 2/3 do total das latas prescritas mensalmente, ficando 

1/3 restante a cargo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Aracaju (SMS). 

Para prosseguir com o tratamento o responsável pela criança deverá levá-la, no 

período agendado, ao Núcleo de Alergia Alimentar de Sergipe para o atendimento médico e 

nutricional. 

Para o recebimento mensal da fórmula alimentar prescrita, o responsável pela 

criança deverá dirigir-se ao CASE e (ou) à SMS de Aracaju, a cada mês, com os seguintes 

documentos: 

- Receita médica atual (do mês em curso); 

- Cartão Nacional de Saúde do SUS; 

- Carteira de Identidade. 

OBS: Caso a criança necessite mudar a fórmula alimentar, deverá apresentar a 

receita médica atualizada e o relatório médico de troca. 

No caso de substituição da fórmula alimentar por outra, receberá do CASE a 

quantidade igual ao número de latas devolvidas para substituir. 

As fórmulas alimentares somente serão entregues ao responsável ou a alguém 

autorizado por escrito, maior de 12 anos de idade. 

 No caso da impossibilidade do uso da fórmula alimentar recebida, a mesma deverá 

ser devolvida diretamente à farmácia do CASE.  
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Não é permitido, sob hipótese alguma, comercializar ou doar as fórmulas 

alimentares recebidas, sob pena de incorrer nas penalidades legais cabíveis. 

Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar 

qualquer atitude, procure orientação com a equipe do Núcleo de Alergia Alimentar ou no 

CASE. 

DESLIGAMENTO DO PROGRAMA: 

As crianças serão desligadas do Programa de Alergia Alimentar em função da idade 

limite, ou seja, ao completar 1ano,11meses e 29 dias.  

No momento da alta os responsáveis receberão o plano alimentar adequado às 

necessidades de cada criança, prescrito pela nutricionista do Núcleo, porém não mais 

receberão fórmulas específicas para alergia ao leite, em função das mesmas não serem mais 

a base da alimentação nesta fase, necessitando ingerir outros alimentos.  

Outro fator que desencadeia desligamento do programa é a recusa do responsável 

pela criança em aceitar as normas do tratamento e do acompanhamento proposto por este 

protocolo, levando inclusive a não assinatura do Termo de Consentimento para realização 

de Teste de Provocação Oral (TPO) quando indicado. 

 

 

 

Aracaju, ________ de _______________de _________ 

 

 

 

____________________________________

 ___________________________________

__ 

Responsável pela criança Responsável pelo setor 

Assinar duas vias (uma será arquivada no setor). 
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ANEXO IV 

 

Algoritmo 1 -Crianças menores que 6 meses 
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ANEXO V 

Algoritmo 2 -Crianças entre 6 e 12 meses 
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ANEXO VI  

 

Algoritmo 3 - Crianças entre 12 e 24 meses 

 

 

 

 
 

 

 

 

Observações:  

- Maiores de 24 meses, sem desnutrição e/ou IMC/I >-2; 

- Dieta geral isenta de leite de vaca e derivados com suplementação de cálcio e vitamina D. 
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ANEXO VII 

Lista de alimentos e ingredientes a serem evitados nas dietas de exclusão de proteínas do leite de vaca 

 

 

ALIMENTOS A EVITAR: 

 Bebida láctea; 

 Biscoitos que contêm leite; 

 Chantilly; 

 Chocolate (com ou ao leite); 

 Creme azedo; 

 Creme de leite; 

 Farinha láctea; 

 Iogurtes; 

 Leite; 

 Leite condensado; 

 Leite em pó; 

 Leite achocolatado; 

 Leite de cabra*; 

 Leite evaporado; 

 Leite fermentado; 

 Leite maltado; 

 Manteiga; 

 Margarina ou creme vegetal com leite; 

 Molhos cremosos; 

 Petit suisse 

 Queijos; 

 Sorvete com leite; 

 Salames e Presuntos com leite. 

 

 

Evitar preparações que possam conter qualquer um desses alimentos citados acima, como por exemplo: Manjar, 

pudim, bolos, panquecas, tortas, pães, brigadeiros, etc. 

 

* A Proteína do leite de cabra é semelhante a do leite de vaca, portanto, não é recomendado o uso de leite de cabra 

como substituto do leite de vaca. 

 

 

INGREDIENTES A EVITAR NOS RÓTULOS DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS: 

 Aroma de queijo; 

 Caramelo; 

 Caseína; 

 Caseinato; 

 Composto lácteo; 

 Creme; 

 Derivados do leite; 

 Estabilizante; 

 Galactose; 

 Iogurte; 

 Lactoalbumina; 

 Lactoglobulina; 

Lactoferrina; 

 Lactose; 

 Lactulose; 

 Leitelho; 

 Manteiga; 

 Milk; 

 Nata; 

 Proteínas do leite; 

 Proteínas do soro; 

 Proteína láctea do soro do leite 

microparticulada (substituto 

da gordura); 

 

 Sabor açúcar queimado; 

 Sabor artificial de manteiga; 

 Sabor caramelo; 

 Sabor creme de Bavaria; 

 Sabor de leite; 

 Sabor creme de coco; 

 Sabor iogurte; 

 Sabor leite condensado; 

 Sabor queijo; 

 Soro ou soro do leite; 

 Wheyprotein. 

 

 

Aracaju, ____/_____/________ 

 

  ________________________ 

                                                                                                                                                         Nutricionista 

DIETA ISENTA DE PROTEÍNAS DO LEITE DE VACA 


