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RESUMO 

Venda, Marilúcia Alves. Alergia às Proteínas do Leite de Vaca: Qualidade de 
Vida, Perfil Nutricional e Acesso às Fórmulas Infantis Especiais na rede SUS. 
2020. Dissertação (Mestrado em Ciências da Nutrição) – Faculdade de Nutrição 
Emília de Jesus Ferreiro, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. 

 

Introdução: A alergia às proteínas do leite de vaca mediada por imunoglobulina E 

(IgE) é a alergia alimentar mais comum na primeira infância. A prevalência desta 

patologia tem aumentado nos últimos anos. A alergia às proteínas do leite de vaca 

pode provocar reação grave e fatal. Desta maneira, é necessário cessar o consumo 

de leite e derivados e exposição involuntária a esses alimentos. O diagnóstico é 

realizado através de avaliação da história clínica, pesquisa de (IgE) específica, prick 

test e desafio oral para alimentos. O principal tratamento é a dieta exclusão, mas 

nos últimos anos houve uma nova abordagem para a obtenção da tolerância oral 

através da imunoterapia oral para alimentos, que tem sido mais uma opção de 

tratamento para pacientes com histórico de alergia grave e persistente. O leite 

materno é o melhor alimento para lactentes saudáveis e alérgicos, mas na 

impossibilidade de recebê-lo o único alimento capaz de substituí-lo é a fórmula 

infantil especial. Objetivo Estudo 1: Identificar as potenciais diferenças nos escores 

de qualidade de vida de acordo com as características sociodemográficas (idade e 

sexo) e clínicas (reação anafilática e prescrição de epinefrina auto injetável) e avaliar 

o estado nutricional através de dados antropométricos (massa corporal e estatura) 

de pacientes com APLV. Metodologia Estudo 1: Estudo observacional transversal, 

com 120 participantes (de 0 a 12 anos) encaminhados realização de teste de 

provocação oral (aberto) ou imunoterapia oral para alimentos no Serviço de Alergia e 

Imunologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro entre 2015 e 2018. Os dados 

relacionados à qualidade de vida (questionário de qualidade de vida para alergia 

alimentar – formulário para pais - FAQLQ-PF) e estado nutricional (massa corporal e 

estatura) foram coletados no dia da realização do teste de provocação ou 

imunoterapia oral para alimentos. Resultados Estudo 1: Cerca de 70% dos 

pacientes eram alérgicos somente leite de vaca, além disso, 75% apresentaram 

IMC/idade classificado como eutrofia e 90% apresentavam estatura adequada para 

a idade. Quase 80% relataram nunca ter apresentado reação anafilática e 14% 

tinham prescrição de epinefrina auto-injetável. O escore total do FAQLQ-PF, assim 

como os referentes aos três domínios, aumentou significativamente com a idade, 

indicando relato de pior qualidade de vida nas crianças mais velhas. Nas variáveis, 

estado nutricional e histórico de reação anafilática, foram encontradas diferenças 

apenas para o domínio ―ansiedade relacionada a alimentos‖, indicando pior 

qualidade de vida nesse quesito nos indivíduos com excesso de peso e com 

histórico de reação anafilática, respectivamente. Os escores relacionados ao 

―impacto emocional‖, à ―ansiedade relacionada a alimentos‖ e o escore total também 

foram maiores nos indivíduos que seriam submetidos à imunoterapia oral para 
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alimentos, indicando melhor qualidade de vida nos indivíduos que seriam 

submetidos ao desafio oral para alimentos. Conclusão Estudo 1: Os escores de QV 

foram piores para pacientes que iriam ser submetidos a OIT para alimentos, 

diferentemente daqueles que iriam se submeter ao TPO.  Não houve diferença dos 

escores entre sexos e quantidades alimentos alergênicos. Os escores relacionados 

à QV total e os domínios aumentou significativamente com idade indicando relato de 

pior qualidade de vida em pacientes mais velhos. Foram encontrados diferença em 

domínios relacionados QV na reação anafilática, indicando pior qualidade de vida. 

Houve indicação que a epinefrina auto injetável é pouco prescrita. O estado 

nutricional dos pacientes avaliados foi classificado como adequado. Objetivo 

Estudo 2: Analisar a adequação de protocolos de dispensação de fórmulas infantis 

especiais produzidos nas últimas duas décadas pelas três esferas governamentais, 

destinados a pacientes com alergia às proteínas do leite de vaca atendidos na rede 

SUS, à luz do consenso brasileiro sobre alergia alimentar, quanto aos métodos 

diagnósticos, quantidades e tipos de fórmulas dispensadas, critérios de inclusão e 

exclusão, faixa etária e quantitativo de protocolos existentes destinados a essa 

população.  Metodologia Estudo 2: A pesquisa combinou os métodos de análise 

documental e análise à luz de um referencial teórico no período de outubro de 2017 

a dezembro de 2019. As buscas referente aos protocolos e documentos 

governamentais foram realizadas através das páginas eletrônicas do Ministério da 

Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde, 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias e para a literatura 

especializada foram utilizadas as bases de dados científicos Pubmed, Lilacs, 

SciELO, Medline, Scopus e UpToDate, a partir dos seguintes descritores: 

hipersensibilidade alimentar, crianças, alimentos formulados e consenso. 

Resultados Estudo 2: Vinte e cinco por cento utilizaram todos os métodos 

diagnósticos preconizados pelo consenso brasileiro sobre alergia alimentar. Exatos 

de 62,5% dispensam os três tipos fórmulas infantis especiais indicadas e 50% 

estipularam a quantidade de fórmulas dispensadas. O atendimento a crianças de 0 a 

24 meses foi observado em 54,2%. Setenta e cinco porcento citam os critérios de 

exclusão e 91,7% os de inclusão. Foram encontrados sessenta e dois protocolos e 

vinte e quatro atenderam aos critérios de inclusão do estudo (dois federais, oito 

estaduais e doze municipais). Entre as vinte e sete unidades federativas, apenas 

37,0% e 31,6% dos municípios com mais de 500 mil habitantes produziram 

protocolos. Desses, 50,0% eram exclusivos para alergia às proteínas do leite de 

vaca. Conclusão Estudo 2: Os protocolos necessitam ser atualizados e adequados 

quanto aos métodos diagnósticos, tipos de fórmulas dispensadas, quantidades 

dispensadas e faixa etária. O quantitativo de protocolos existente é insuficiente para 

atender a demanda de pacientes com alergia às proteínas do leite de vaca que 

necessitam de fórmulas infantis especiais por meio dos programas do governo, 

contribuindo para que a população desassistida entre com ações judiciais. Sendo 
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que, a aquisição dessas fórmulas por meio de demanda judicial causa um déficit nos 

cofres públicos, pois a verba não é provisionada nas contas do governo. 

 

Palavras Chave: hipersensibilidade, proteínas do leite, criança, estado nutricional, 

qualidade de vida, fórmula infantil. 
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ABSTRACT 

 
Venda, Marilúcia Alves. Allergy to Cow's Milk Proteins: Quality of Life, 

Nutritional Profile and Access to Special Infant Formulas on the SUS network. 

2020. Dissertation (master’s in nutrition sciences) - Faculty of Nutrition Emilia de 

Jesus Ferreiro, Fluminense Federal University, Niteroi, 2020. 

Introduction: Immunoglobulin E (IgE) mediated cow's milk allergy is the most 

common food allergy in early childhood. The prevalence of this pathology has 

increased in recent years. Allergy to cow's milk proteins can cause a serious and 

fatal reaction. Thus, it is necessary to stop the consumption of milk and dairy 

products and involuntary exposure to these foods. The diagnosis is made through the 

evaluation of the clinical history, research of specific (IgE), prick test and oral 

challenge for food. The main treatment is the exclusion diet, but in recent years there 

has been a new approach to achieving oral tolerance through oral immunotherapy for 

food, which has been another treatment option for patients with a history of severe 

and persistent allergy. Breast milk is the best food for healthy and allergic infants, but 

in the impossibility of receiving it, the only food capable of replacing it is the special 

infant formula. Objective Study 1: Identify potential differences in quality of life 

scores according to sociodemographic (age and gender) and clinical characteristics 

(anaphylactic reaction and self-injectable epinephrine prescription) and assess 

nutritional status using anthropometric data (body mass and height) of patients with 

CMPA. Methodology Study 1: Cross-sectional observational study, with 120 

participants (0 to 12 years old) referred for oral provocation test (open) or oral 

immunotherapy for food at the Allergy and Immunology Service of the General 

Polyclinic of Rio de Janeiro between 2015 and 2018. Related data quality of life 

(quality of life questionnaire for food allergy - parent form - FAQLQ-PF) and 

nutritional status (body mass and height) were collected on the day of the 

provocation test or oral immunotherapy for food. Results Study 1: Twenty-five 

percent used all diagnostic methods recommended by the Brazilian consensus on 

food allergy. About 60.0% do not need the three types of special infant formulas 

indicated. Fifty percent stipulate the amount of formulas dispensed. Care for children 

aged 0 to 24 months was observed in 54.2%. Seventy-five percent cite the exclusion 

criteria and 91.7% the inclusion criteria. Sixty-two protocols were found and twenty-

four met the study inclusion criteria (two federal, eight state and twelve municipal). 

Among the twenty-seven federative units, only 37.0% and 31.6% of the municipalities 

with more than 500 thousand inhabitants produced protocols. Of these, 50.0% were 

exclusive for allergy to cow's milk proteins. Conclusion Study 1: The QoL scores 

were worse for patients who were going to undergo OIT for food, differently from 

those who were going to undergo OFC. There was no difference in scores between 

sexes and amounts of allergenic foods. Scores related to total QoL and domains 

increased significantly with age, indicating a report of worse quality of life in older 
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patients. Differences were found in QoL related domains in the anaphylactic reaction, 

indicating worse quality of life. There was an indication that self-injectable 

epinephrine is rarely prescribed. The nutritional status of the patients evaluated was 

classified as adequate. Objective Study 2: To analyze the adequacy of special 

infant formula dispensing protocols produced in the last two decades by the three 

governmental spheres, for patients with allergies to cow's milk proteins treated in the 

SUS network, in light of the Brazilian consensus on food allergy, regarding diagnostic 

methods , quantities and types of formulas dispensed, inclusion and exclusion 

criteria, age and quantity of existing protocols for this population. Methodology 

Study 2: The research combined the methods of document analysis and analysis in 

the light of a theoretical framework from October 2017 to December 2019. The 

searches related to government protocols and documents were carried out through 

the websites of the Ministry of Health, the State Secretariats of Health, the Municipal 

Health Secretariats, the National Commission for the Incorporation of Technologies 

and for the specialized literature, the scientific databases Pubmed, Lilacs, SciELO, 

Medline, Scopus and UpToDate were used, based on the following descriptors: food 

hypersensitivity, children, formulated foods and consensus. Results Study 2: 

Twenty-five percent used all diagnostic methods recommended by the Brazilian 

consensus on food allergy. Exact 62.5% dispense with the three types of special 

infant formulas indicated and 50% stipulate the amount of formulas dispensed. Care 

for children aged 0 to 24 months was observed in 54.2%. Seventy-five percent cite 

the exclusion criteria and 91.7% the inclusion criteria. Sixty-two protocols were found 

and twenty-four met the study inclusion criteria (two federal, eight state and twelve 

municipal). Among the twenty-seven federative units, only 37.0% and 31.6% of the 

municipalities with more than 500 thousand inhabitants produced protocols. Of these, 

50.0% were exclusive for allergy to cow's milk proteins. Conclusion Study 2:The 

protocols need to be updated and adequate as to the diagnostic methods, types of 

formulas dispensed, quantities dispensed and age group. The number of existing 

protocols is insufficient to meet the demand of patients with allergies to cow's milk 

proteins that require special infant formulas through government programs, 

contributing to the lack of assistance among the population to take legal action. Since 

the acquisition of these formulas through judicial demand causes a deficit in the 

public coffers since the amount is not provisioned in the government accounts. 

 

Keywords: hypersensitivity, milk proteins, child, nutritional status, quality of life, 
formulated food. 
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APRESENTAÇÃO 

 

  O trabalho intitulado ―Alergia às Proteínas do Leite de Vaca: Qualidade de 

Vida, Perfil Nutricional e Acesso às Fórmulas Infantis Especiais na Rede SUS” 

é composto por dois estudos: um observacional transversal desenvolvido na 

Policlínica Geral do Rio de Janeiro (PGRJ) no Serviço de Alergia e Imunologia e 

outro de análise documental e análise à luz de um referencial teórico.  

  A presente dissertação foi desenvolvida com a finalidade de avaliar a qualidade 

de vida e o perfil nutricional de pacientes com alergia às proteínas do leite de vaca 

(APLV) submetidos a teste de provocação oral e imunoterapia oral para alimentos, e 

o acesso às fórmulas infantis especiais na rede SUS. Este documento encontra-se 

estruturado com as seguintes seções: Introdução; Referencial Teórico na qual uma 

revisão de literatura aborda as principais questões referentes à APLV e o acesso às 

fórmulas infantis especiais na rede SUS; Justificativa; Objetivos; Métodos; 

Resultados; Conclusão; Referências e Anexos. A seção de resultados está 

apresentada na forma de dois artigos científicos. 

  O primeiro artigo ―Alergia às Proteínas do Leite de Vaca: qualidade de vida e 

estado nutricional de pacientes encaminhados para a realização de teste de 

provocação oral e/ou tratamento com imunoterapia oral para alimentos‖ será 

submetido à Revista Quality of Life Research. O objetivo principal deste estudo foi 

Identificar as diferenças nos escores de qualidade de vida de acordo com as 

características sociodemográficas (sexo e idade) e clínicas (reação anafilática e 

prescrição de epinefrina auto-injetável), e caracterizar o estado nutricional no 

momento da realização de teste de provocação oral (TPO) ou tratamento de 

imunoterapia oral (OIT) para alimentos em pacientes com APLV. O segundo artigo, 
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intitulado ―Análise de protocolos de dispensação de fórmulas infantis especiais 

destinados a pacientes da rede SUS com alergia às proteínas do leite de vaca‖, será 

submetido à Revista Ciência & Saúde Coletiva. O objetivo consiste em analisar a 

adequação de protocolos de dispensação de fórmulas infantis especiais produzidos 

nas últimas duas décadas pelas três esferas governamentais, destinados a 

pacientes com alergia às proteínas do leite de vaca atendidos na rede SUS, à luz do 

consenso brasileiro sobre alergia alimentar, quanto aos métodos diagnósticos, 

quantidades e tipos de fórmulas dispensadas, critérios de inclusão e exclusão, faixa 

etária e quantitativo de protocolos existentes destinados a essa população.  

As referências da dissertação obedecem ao formato proposto pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Já as referências dos artigos estão 

formatadas conforme orientação das revistas.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

A população mundial vem sofrendo com o grande aumento das alergias, 

dentre elas a alergia alimentar (AA) (PAWANKAR, 2014). Estima-se que cerca de 

200 a 250 milhões de indivíduos no mundo apresentam essa patologia (ARRUDA & 

MELO, 2015). A alergia alimentar pode ser classificada de acordo com o mecanismo 

imunológico envolvido: imunoglobulina E (IgE) mediado, mista ou não IgE mediado 

(SOLÉ et al., 2018.1), podendo atingir isoladamente ou simultaneamente os 

sistemas respiratório, digestório, cardiovascular e cutâneo, também pode 

desencadear reações sistêmicas, como reação anafilática, condição potencialmente 

fatal (SOLÉ et al., 2018.1; SAMPSON, 2004). Estas reações ocorrem quando de 

modo errôneo o sistema imunológico reconhece um alimento como agressor ao 

organismo (SAMPSON, 2004). Entre as alergias alimentares, a APLV vem 

aumentando em todo mundo (FLOM & SICHERER, 2019). No Brasil, a dimensão 

desse aumento não é bem conhecida. Um estudo observacional entre 

gastroenterologistas e pediatras apontou que a suspeita da prevalência de APLV, 

entre lactentes com sintomas gastroenterológicos, foi de 5,4%, enquanto a 

incidência foi compatível com 2,2% das suspeitas (VIEIRA et al., 2010). O leite de 

vaca (LV) e o ovo são considerados os principais alimentos alergênicos na primeira 

infância (DIAS & PINHEIRO, 2010; ALVES & MENDES, 2013). Alguns elementos 

são apontados como fatores de proteção no desenvolvimento de alergias 

alimentares, como maior tempo de aleitamento materno e o tipo de parto (normal) 

(LUZ e SILVA et al., 2019).  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 
2.1 Alergia às Proteínas do Leite de Vaca 

  
A APLV é descrita como uma patologia de características multifatoriais, que 

envolve aspectos ambientais, genéticos e imunológicos para a sua evolução 

(SANTOS et al., 2018). É reconhecida por reações alérgicas a uma ou mais 

proteínas do LV (beta-lactoglobulina, alfa-lactoalbumina e a caseína) (ALVES & 

MENDES, 2013), sendo mais comum na primeira infância. Em alguns casos pode 

ser transitória, com a obtenção da tolerância, geralmente entre o terceiro e quarto 

ano de vida (FERREIRA et al., 2010; PEREIRA & SILVA, 2008). As manifestações 

clínicas vão depender do tipo de mecanismo envolvido (IgE mediado, mista ou não 

IgE mediado) (LAND et al., 2011).  

No mecanismo IgE mediado às reações ocorrem entre minutos até 2 horas 

após a ingestão.  A criança pode apresentar vários sintomas, uma vez que as 

manifestações clínicas vão se diferenciar dependendo de características próprias de 

cada indivíduo, dos mecanismos fisiopatológicos e da fração protéica (SAMPSON, 

1999; BURKS, 1999).  As manifestações cutâneas mais comuns são a urticária e 

angioedema. As gastrointestinais incluem dor abdominal, náuseas, vômitos e 

diarreia. Nas respiratórias aparecem normalmente sintomas nasais, como coriza, 

espirros, obstrução e prurido, que pode associar-se a sintomas oculares como 

hiperemia, prurido e lacrimejamento. A forma mais grave corresponde à anafilaxia 

que ocorre de maneira rápida e progressiva podendo ser fatal (CORDERO et al., 

2018; SOLÉ et al., 2012). A anafilaxia pode ser caracterizada como uma reação 

sistêmica aguda, grave, que acomete vários órgãos e sistemas simultaneamente. O 
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quadro clínico da anafilaxia compreende manifestações cutâneas, acompanhadas 

de comprometimento variável dos aparelhos respiratório, cardiovascular, sistema 

nervoso e trato gastrintestinal. Por ser uma patologia com risco de óbito, recomenda-

se que pacientes sempre obtenham consigo epinefrina auto-injetável, e que tenham 

recebido treinamento para a sua correta aplicação (Bernd et al., 2012).    

           
2.1.1 Diagnóstico 

 
O começo do processo de diagnóstico da APLV é permeado de ansiedade e 

dúvidas, alguns pais/responsáveis procuram conhecer mais sobre a patologia e, 

mediante as informações, elaboram estratégias de ação para lidar com a APLV, 

diminuindo assim, o nível de estresse (ROUF et al., 2011). O diagnóstico requer 

suspeita de APLV com base nos sintomas descritos na história clínica, dieta de 

exclusão, exames e testes específicos. A finalidade desses últimos vai depender do 

mecanismo imunológico envolvido (KOLETZKO et al., 2012). 

 
2.1.1.1Dieta de Exclusão Diagnóstica 

 
A dieta de exclusão tem grande utilidade no diagnóstico da APLV. Para 

identificar uma provável alergia ao LV ou excluir um possível falso diagnóstico é 

necessária a retirada do alérgeno alimentar e de seus derivados da alimentação 

materna e/ou da criança, sendo oferecido o alimento novamente após um 

determinado período (PEREIRA & SILVA, 2008). O tempo de duração da dieta 

deverá ser definido de acordo com as manifestações clínicas; normalmente por três 

a cinco dias se houver reações imediatas, e de uma a duas semanas, no caso de 

reações tardias, mas podendo se estender de duas a quatro semanas, no caso de 
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ser necessário mais tempo para avaliar reações gastrointestinais. A retirada do 

alérgeno alimentar deverá ser feita pelo período determinado, pois se a exclusão for 

realizada por um longo período sem uma dieta de substituição que atenda às 

recomendações nutricionais conforme idade e sexo do paciente, ela poderá levar ao 

déficit nutricional (MEDEIROS et al., 2004).  

Se não houver nenhuma melhora dos sintomas nesses prazos, 

provavelmente o caso não seja de APLV; portanto, diferentes alergias alimentares e 

outras patologias devem ser cogitadas (TURCANU et al., 2017). Mas, se os 

sintomas desaparecerem, o alimento é retirado da dieta até ser realizado o teste de 

provocação oral (TPO) (PEREIRA & SILVA, 2008).  

 
2.1.1.2 Pesquisa de IgE Específica 

 
A presença de IgE específica indica sensibilização ao LV em um processo 

imunológico mediado por IgE em andamento. Deve ser realizado para confirmar o 

diagnóstico quando o paciente apresenta sintomas agudos e objetivos como 

angioedema, urticária sibilância e reação anafilática após a ingestão do alérgeno 

alimentar (FIOCCHI et al., 2010; CELIK-BILGILI et al, 2005). 

 
2.1.1.3 Teste Cutâneo de Leitura Imediata (Prick Test) 

 
Os TCLI indicam sensibilização, e não a alergia propriamente dita, devido ao 

seu baixo valor preditivo positivo (RANCÉ, 2013). São tidos como testes positivos os 

que exibem pápulas ≥ 3 mm de diâmetro, superior da pápula do controle negativo 

(BOYCE et al., 2010).  O uso de extratos padronizados concede a estes testes 

valores preditivos positivos de no máximo 60%, mas dificilmente são positivos na 
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ausência de alergias mediadas por IgE (95% de especificidade) (BEYER & 

TEUBER, 2005; CRESPO et al., 2004).   

 
2.1.1.4 Teste Cutâneo de Leitura Imediata (Prick to Prick) 

 
O que o difere do prick test é que no lugar do extrato padronizado é utilizado o 

alimento in natura. Seus resultados podem ser melhores do que os dos testes 

realizados com extratos padronizados, pois os alimentos podem sofrer modificações 

na elaboração dos extratos. É adequado utilizá-lo em pacientes com história clara de 

relação entre LV e seus sintomas (GUPTA et al., 2018; RAMOS et al., 2013). 

 
 2.1.1.5 Teste de Provocação Oral – TPO ou Desafio Oral para Alimentos 

O TPO é uma ferramenta diagnóstica considerada ―padrão ouro‖ que ajuda 

determinar ou excluir o diagnóstico de AA ou para definir a obtenção de tolerância 

oral ao alérgeno alimentar. Consiste na oferta do alimento em doses progressivas 

sob supervisão médica em ambiente hospitalar (Tabela 1). Existem 3 tipos de TPO: 

aberto, simples cego e duplo cego controlado por placebo. 

1. TPO aberto – É considerado eficiente para diagnóstico, sendo a primeira opção 

quando resultados esperados são negativos e sintomas clássicos são 

aguardados. Neste tipo, o médico e o paciente sabem o que está sendo 

ofertado;  

2. TPO Simples Cego – É uma alternativa, mas é trabalhoso e precisa de uma 

equipe maior para a sua execução.  O alimento é mascarado e só o médico tem 

conhecimento do que está sendo ofertado. 
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3. TPO Duplo Cego Controlado por Placebo (TPODCCP) – Como o duplo 

cego precisa de uma equipe grande, o tempo de execução é maior, sendo 

mais utilizado para pesquisas clínicas. É usado para confirmação diagnóstica 

quando o resultado esperado é positivo. O médico e o paciente não têm 

conhecimento sobre o alimento que está sendo testado, necessitando de uma 

terceira pessoa que terá conhecimento sobre o alimento e o placebo tem 

papel fundamental, principalmente nas alergias não mediadas por IgE, e é 

uma importante ferramenta na exclusão de testes falso-positivos.(SOLÉ, et 

al., 2018.2; MENDONÇA, et al., 2011).  

O TPO não deve ser realizado em caso de reações graves como anafilaxia e 

em pacientes com síndrome da enterocolite induzida por proteína Alimentar (FPIES 

– do inglês Food Protein-Induced Enterocolite Syndrome) (KANSU et al., 2016). Se o 

resultado do TPO for positivo, será ampliado o período da dieta de exclusão que em 

média é de 6 a 12 meses, dependendo da conduta médica. A realização periódica 

de TPO é necessária para obter informações sobre tolerância oral, para posterior 

reintrodução do alimento na dieta, evitando assim a exclusão do alimento por um 

tempo maior do que o necessário (AGUIAR et al., 2013). 
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2.1.2 Tratamento 

2.1.2.1 Dieta Exclusão 

O tratamento da APLV é basicamente nutricional: nos lactentes 

amamentados, deve-se retirar completamente o LV e seus derivados da dieta 

materna, e, nos lactentes não amamentados, o LV será substituído pelas fórmulas 

infantis especiais (FIE) (SOLÉ et al., 2018.2).  

O leite materno (LM) é o alimento perfeito para lactentes nos primeiros 

meses de vida, ele contém um conjunto complexo de fatores imunológicos e pode 

ser visto como a interface entre o sistema imunológico materno e do lactante que 

modulam e promovem o desenvolvimento do sistema imunológico infantil, incluindo 

seu potencial papel protetor contra doenças alérgicas. Esses fatores incluem 

imunoglobulinas como IgA secretora, proteínas antimicrobianas como CD14, 

citocinas e ácidos graxos. Além de fornecer proteção contra infecções que podem 

promover doenças atópicas, o aleitamento materno também promove o 

estabelecimento de uma microbiota intestinal que pode proteger contra doenças 

atópicas (AVILEZ et al, 2020). Entretanto, pequenas quantidades da proteína do leite 

de vaca ingeridas pela mãe podem ser transferidas através do LM. Por isso, 

algumas mães precisam passar por uma dieta de restrição total de LV e derivados, 

para evitar totalmente o risco de reações (RAJANI et al, 2019). No entanto, nenhum 

leite industrializado conseguirá se assemelhar ao LM, mas na impossibilidade do 

aleitamento materno exclusivo (AME), as FIE são as mais apropriadas para 

substituí-lo na alimentação da criança no primeiro ano de vida. Sendo a opção mais 

segura, pois a sua composição nutricional procura assemelhar-se a do LM e 

proporcionar perfis de crescimento, metabolismo, resposta imunológica e 

composição corporal semelhantes aos dos lactentes amamentados. Além disso, têm 
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o potencial de prevenir o aparecimento de doenças relacionadas aos excessos e às 

deficiências de nutrientes (RÊGO et al., 2018).  

2.1.2.2 Fórmulas Infantis Especiais (FIE) 

As FIE são consideradas alimentos especialmente formulados ou 

processados nos quais se introduzem modificações no conteúdo de nutrientes, 

adequados à utilização em dietas, diferenciada e/ou opcionais, atendendo às 

necessidades de pessoas em condições metabólicas e fisiológicas específicas 

(ANVISA, 1998). O seu uso faz parte fundamental do tratamento em condições 

clínicas específicas como as da AA, na ausência do aleitamento materno (ANVISA, 

2011). As FIE comercializadas atualmente são: fórmula à base proteínas 

extensamente hidrolisadas (FEH) com ou sem lactose; fórmula de proteína 

isolada de soja (FS); Fórmula à base de proteína hidrolisada de arroz (FPHA) e 

fórmula de aminoácidos (FAA). A escolha vai depender dos critérios clínicos 

(SOLÉ et al., 2018.2; KEMP et al., 2008).  

A FEH é a primeira opção para pacientes com APLV, ela é tolerada em 90% 

dos casos em crianças menores de 6 meses e 95% em crianças acima de 6 meses 

(MARTINEZ & BALLEW, 2011). Mas, se não houver melhoras dos sintomas, deve-

se indicar a FAA para crianças menores de 6 meses (Figura 1). Para crianças acima 

dessa idade, caso não haja comprometimento intestinal a FS deve ser a fórmula de 

escolha. Caso haja comprometimento intestinal, a FEH sem lactose deve ser 

recomendada (Figura 2). Mas alguns lactentes podem reagir aos resíduos de 

alérgenos da FEH, podendo ser uma razão para o insucesso do tratamento (CHILE, 

2012; VANDENPLAS et al., 2007; SÃO PAULO (Estado), 2007). Se a FEH não for 
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tolerada e se o paciente tiver alergia à soja, além da APLV deve-se prescrever FAA. 

Crianças acima de doze meses sem comprometimento intestinal e estrófica bebida à 

base de soja, com comprometimento intestinal FEH sem lactose, se a FEH não for 

tolerada e tiver comprometimento do estado nutricional deve-se prescrever FAA 

(Figura 3). Em todos os casos, além das FIE deve-se oferecer alimentação 

complementar isenta de leite e derivados. (SÃO PAULO (Estado), 2007).   

 
ALGORITMO 1 – Crianças menores de 6 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
FIGURA  1: Algoritmo – Protocolo de Tratamento da APLV de Acordo com a Faixa 
Etária 
 

Diagnóstico 

Dieta materna com exclusão de leite de 

vaca e derivados 

Resultado desfavorável Resultado favorável 

Manter conduta Fórmula extensamente hidrolisada 

Fórmula de aminoácido 

Resultado desfavorável Resultado favorável 

Após 12 semanas: Teste de 

provocação oral 

 

Afasta diagnóstico de 

APLV 

Resultado favorável 
Resultado 

desfavorável 

Suspender à fórmula 
Manter a fórmula até novo teste de 

provocação em 12 semanas 

Não apresenta 

sintomas de 

APLV 

Retorno dos sintomas 
de APLV 

Fonte: Adaptado SÃO PAULO (Estado), 2007. 
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ALGORITMO 2 – Crianças entre 6 e 12 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA  2: Algoritmo – Protocolo de Tratamento da APLV de Acordo com a Faixa 
Etária 

Diagnóstico 

Dieta materna com exclusão de leite de 

vaca e derivados 

Resposta favorável Resposta desfavorável 

Manter conduta 

Fórmula de proteína  
isolada de soja 

Fórmula extensamente  
hidrolisada 

Resposta 
desfavorável 

Sem comprometimento 

intestinal 
Com comprometimento 

intestinal 

Fórmula de aminoácido 

Resposta desfavorável 

Teste de provocação oral 

 

Resposta favorável 

Resposta  
favorável 

Resposta 
desfavorável 

Suspender à fórmula Manter a fórmula até novo teste de 

provocação em 12 semanas 

Não apresenta 

sintomas de APLV 

Retorno dos  
sintomas de APLV 

Fonte: Adaptado SÃO PAULO (Estado), 2007. 

Afasta diagnóstico 

de APLV 

Resposta  
favorável 
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Algoritmo 3 – Crianças entre 12 e 24 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* = Desnutrição ou percentil ˂10 ou desaceleração do crescimento nas últimas 3 avaliações 
 

** = Tratamento anterior: último tratamento que ocorreu sucesso terapêutico. 
 
FIGURA 3: Algoritmo – Protocolo de Tratamento de APLV de acordo com a Faixa 

Etária 

 

 

 

Diagnóstico Sem comprometimento 

intestinal 

Com comprometimento 
intestinal 

Dieta geral 
isenta de leite 

e derivados 

Fórmula à 
base de 

soja 

Sem* Com* 

Resposta favorável 

Manter conduta 
Fórmula extensamente hidrolisada 

Resposta 
desfavorável 

Fórmula de aminoácido 

Resposta desfavorável 

Teste de provocação oral em 12 

semanas        

 

Resposta 
 favorável 

Afasta diagnóstico 

de APLV 

Manter a conduta e repetir 

teste de provocação em        

12 semanas 

Voltar ao tratamento 

anterior** e repetir o teste de 

provocação em 12 semanas 

Positivo Negativo 

Fonte: Adaptado SÃO PAULO (Estado), 2007. 

Resposta desfavorável 
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2.1.2.3 Imunoterapia Oral (OIT) para Alimentos 

 
A OIT é uma nova abordagem de tratamento, que consiste no consumo 

gradual do alimento ao qual o paciente é alérgico, na tentativa de aumentar o nível 

de tolerância. A dessensibilização é definida como um aumento temporário do limiar 

de reatividade, e necessita do consumo contínuo da proteína alergênica para evitar 

o reaparecimento das reações (WOOD, 2017). 

A eficácia da OIT vai depender da capacidade de o paciente de tolerar o 

tratamento, a indução de um estado transitório de dessensibilização e / ou 

desenvolvimento de um estado mais durável de tolerância clínica, que é 

normalmente chamado de falta de resposta sustentada (BURKS et al., 2012; 

VICKERY, 2014).  É possível obter a dessensibilização na maioria dos pacientes, 

mas a OIT traz riscos importantes, podendo provocar reações alérgicas. Ainda não 

foi definida a capacidade de indução da tolerância em longo prazo (WOOD, 2017).  

Os protocolos de OIT diversificam os tipos de alimentos e veículos utilizados, 

alguns utilizam alimentos naturais e outros industrializados (amendoim in natura ou 

pasta de amendoim industrializada, leite cru ou assados biscoito, muffin com leite) 

(WOOD, 2016).  

A maioria desses protocolos inclui uma fase inicial que normalmente é 

conduzida por 1-2 dias, usando dosagem rápida, começando com uma dose muito 

pequena (extremamente improvável de causar uma reação adversa) progredindo 

para uma dose que ainda é provavelmente segura para administração em casa. 

Geralmente, as doses iniciais estão em quantidades de microgramas de proteína 

alergênica, que aumentam para vários miligramas (mg) até o final desta fase. Se a 
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dose for bem tolerada, ela é aumentada gradualmente (geralmente quinzenalmente 

ou semanalmente) até que uma dose alvo de manutenção seja atingida ou o 

paciente atinge sintomas limitantes da dose. Há considerável variação entre os 

estudos sobre a manutenção da dose alvo, mas a maior parte indica 200 ml dia, 7 g 

de proteína de leite/dia. Na manutenção, a terapia continua com a administração 

diária em casa e a duração da terapia de manutenção é heterogênea, duradoura de 

alguns meses a vários anos (MARTORELL et al., 2017).  

Figura 4: Visão geral do tratamento com imunoterapia oral 

Fonte: Adaptado GRAY, 2020 

2.2 Estado Nutricional 

Alimentação e nutrição adequadas são de extrema importância para a saúde 

da criança, especialmente nos primeiros anos de vida, pois esse período é quando o 

crescimento se dá de maneira acelerada, necessitando de energia e nutrientes em 

quantidades suficientes (BRASIL, 2019). 
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Estima-se que a desnutrição materna (incluindo a restrição de crescimento 

fetal, baixa estatura, e deficiências de vitamina A e zinco), juntamente com o 

desmame precoce foi à principal causa de morte de crianças menores de 5 anos 

idade nos últimos anos (BLACK et al., 2013). Os fatores de risco relacionados à 

mortalidade infantil estão ligados diretamente à pobreza destacando o ineficaz 

fornecimento de água, circunstâncias precárias de higiene, ausência de saneamento 

básico, desmame precoce e déficit nutricional (WHO, 2019). 

A Taxa de Mortalidade Infantil é um dos indicadores mais utilizados para aferir 

as condições de saúde da população, em especial, das crianças menores de cinco 

anos de idade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a média 

mundial de mortalidade infantil entre menores de 5 anos de idade em 2016 foi de 41 

para cada 1000 nascidos vivos. Nos Estados Unidos da América (EUA), esse 

índice é de 6,5 mortes e, no Brasil, constitui-se de 15,1 mortes (WHO, 2018). 

Referente a crianças com a APLV, a conduta nutricional é importante para 

diminuir os riscos de possíveis complicações que possam acompanhar por todas as 

fases de sua vida. Sendo assim, é importante que a nutrição desses pacientes seja 

vista de perto, pois tem grande significância no crescimento e desenvolvimento 

(ÁLVAREZ, 2013; SANTOS et al., 2009).  

A desnutrição pode se apresentar com uma complicação da APLV ou também 

como uma hipótese diagnóstica. Muitas vezes, antes de se obter o diagnóstico e de 

se submeter ao tratamento alguns pacientes se encontram em quadro de 

desnutrição proteico-calórico, devido às alterações gastrointestinais (ALVARES et 

al., 2013; SANTOS et al., 2009). 
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Além disso, tempo prolongado da dieta de exclusão acompanhado de uma 

dieta de substituição inadequada no período da pesquisa de diagnóstico ou 

tratamento, também são fatores que podem levar ao comprometimento pôndero-

estatural de crianças com APLV, sendo indispensável o acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento desses pacientes, bem como o aporte ofertado de 

nutrientes e energia (PEREIRA & SILVA, 2008).  

Garantir o acesso as FIE é fundamental para assegurar de maneira 

satisfatória as necessidades nutricionais dos pacientes com APLV. Contudo, devido 

ao alto custo, essas fórmulas tornam-se inacessíveis a grande parte da população 

brasileira, principalmente quando recomendada em tratamentos prolongados 

(AGUIAR et al., 2013; FILHO et al., 2017, CORRÊA, 2017).  

Nos últimos anos foram instaurados no Brasil,  através das três esferas 

governamentais projetos isolados no âmbito do Sistema Único de Saúde                  

(SUS), protocolos/programas para julgar a recomendação de tais fórmulas, tendo 

como objetivo reduzir o uso desnecessário e diminuir os recursos financeiros 

utilizados, além de minimizar os riscos nutricionais procedente de uma indicação não 

adequada (AGUIAR et al., 2013). 

2.3 Qualidade de Vida 

Com o crescimento da prevalência das doenças crônicas, as questões 

relativas à qualidade de vida (QV) começaram a ser cada vez mais valorizadas na 

avaliação de eficácia da terapêutica médica, recebendo a denominação de 

qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS) (EISER & MORSE, 2001).      
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O termo QVRS foi conceituado e adotado pela OMS como ―a percepção do 

indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de 

valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações‖ (WHO, 1995).   

2.3.1 Instrumentos para Avaliação de Qualidade de Vida  

Existem vários questionários que procuram avaliar o impacto da doença sobre 

as aptidões físicas, psicossociais, disfunções ou incapacidades e evidenciam o 

reconhecimento do bem-estar do indivíduo como um elemento que faz parte do 

sucesso do tratamento (SEIDL & ZANNON, 2004). Esses questionários são cada 

vez mais importantes, mas são genéricos, não sendo específicos para alergia 

alimentar. Os tratamentos podem alterar a QV, e instrumentos válidos e confiáveis 

são necessários para mensurar essas mudanças. Os resultados podem ser 

utilizados para ajudar nas decisões sobre os tratamentos para grupos ou 

individualmente (HIGGINSON & CARR, 2003).  

Nos últimos anos vários trabalhos relacionados à QV na AA foram publicados, 

utilizando instrumentos genéricos e específicos para AA, em diferentes amostras. Os 

instrumentos frequentemente utilizados específicos para AA são:  

 FAIM: Food Allergy Independent Measure - Medida independente de alergia 

alimentar, instrumento curto (5 a 6 itens), formulário para adolescentes e 

adultos (FAIM-CF, -TF and -AF) validado (VAN DER VELDE, et al, 2010).  

 FAPQ - Food Allergy Parent Questionnaire - Questionário para pais sobre 

alergia alimentar (LEBOVIDGE, et al, 2006)  
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 FAQLQ-AF - Food Allergy Quality of Life Questionnaire—Adult Form - 

Questionário de Qualidade de Vida Alergia Alimentar - Formulário Adulto 

(FLOKSTRA-DE BLOK, 2009).  

 FAQLQ-CF - Food Allergy Quality of Life Questionnaire—Child Form - 

Questionário de Qualidade de Vida sobre Alergia Alimentar - Formulário 

Criança (FLOKSTRA-DE BLOK, 2009).  

 FAQOL-PB - Food Allergy-related Quality of Life—Parental Burden 

Questionnaire - Qualidade de vida relacionada à alergia alimentar - 

Questionário de sobrecarga dos pais. (COHEN, 2004). 

 FAQLQ-PF - Food Allergy Quality of Life Questionnaire—Parent Form 

Questionário de qualidade de vida para alergia alimentar – formulário dos pais 

(DUNNGALVIN, 2008).  

 FAQLQ-TF - Food Allergy Quality of Life Questionnaire—Teen Form - Alergia 

Alimentar Qualidade de Vida Questionário – Forma adolescente (FLOKSTRA-

DE BLOK, 2008).  

 Sendo projetados para ser utilizados na prática clínica por médicos e 

profissionais de saúde, ou em projetos de pesquisa. Eles consideraram a 

importância de incluir não apenas as limitações causadas pelas preocupações 

quanto à segurança alimentar, mas também sobre a percepções emocionais 

negativas provocada por tais restrições. Os aspectos foram avaliados para fornecer 

uma medida abrangente e sensível. 

STENSGAARD, et al. (2016) aplicaram questionários de qualidade vida e 

alergia alimentar apropriados para a idade, concluíram o questionário 73 crianças, 
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49 adolescentes, 29 adultos com alergia a amendoim, avelã ou ovo e 317 pais 

avaliaram através do formulário para pais (FAQLQ CF/TF/AF). Concluiu-se que o 

risco de ingestão acidental de alérgenos e limitações na vida social estão 

associados a uma pior QVRS. Já THÖRNQVIST et al. (2019) aplicaram o FAQLQ-

PF na versão sueca em pais de 63 crianças de 0-12 anos com AA, concluindo que 

crianças mais velhas com AA grave têm pior QVRS. YILMAZ et al. (2018) aplicaram 

o questionário na versão turca. Questionário de Saúde da Criança-PF50 (CHQ-

PF50), que já havia sido validado e adaptado culturalmente ao turco, sendo entregue 

a todos os pais ao mesmo tempo com o T-FAQLQ-PF. Os pais preencheram os 

questionários no departamento sem qualquer intervenção dos médicos. Conclui-se 

que o T-FAQLQ-PF é uma ferramenta válida, confiável e sensível para avaliar a QV 

em vários estados alérgicos. De acordo com os resultados, a QVRS se deteriora 

com a idade. Asma coexistente, anafilaxia, alergia ao leite de vaca, alergia entre 

irmãos e aumento da idade e do nível de escolaridade da mãe afetam 

desfavoravelmente a QV. Os estudos demonstraram que a QVRS de pacientes com 

AA e significativamente prejudicada por vários fatores.  

2.4 Acesso às Fórmulas Infantis Especiais 

2.4.1 Protocolos de Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais  

Os protocolos de dispensação são instrumentos destinados a pacientes com 

APLV e outras patologias que necessitam de fórmulas infantis especiais (FIE) 

definidas de acordo com critérios técnicos e científicos, e estudos de medicina 

baseada em evidências clínicas, para o atendimento das necessidades nutricionais 

mais prevalentes ou de maior demanda (RIO GRANDE DO NORTE (ESTADO), 
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SMS DE NATAL, 2018). Tendo como objetivo estabelecer o uso e fluxo de 

dispensação destinados a pacientes atendidos na rede SUS; divulgar os fluxos e os 

critérios para orientar e operacionalizar o processo de solicitação de FIE prescrito 

pelos profissionais de saúde; definir os critérios clínicos e nutricionais; implementar a 

realização de atendimento médico e nutricional e teste de provocação oral com 

supervisão clínica adequada para comprovar ou excluir diagnóstico e obtenção de 

tolerância oral; suporte clínico para estabilização de pacientes em caso de 

intercorrências. As fórmulas dispensadas devem ser registradas e aprovadas pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (PARÁ (ESTADO), SES, 2016). 
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3. JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

 

   A APLV é alergia alimentar que mais atinge crianças na primeira fase de vida. 

Nos últimos anos houve um aumento de sua incidência, prevalência e do tempo para 

aquisição de tolerância oral. Visto que as opções de tratamento para APLV são 

limitadas, classificar a condição da qualidade de vida desses pacientes é importante, 

pois representa um resultado concreto que pode ser passível de intervenções na 

área clínica. A patologia em si e a dieta de exclusão são fatores de risco para o 

estado nutricional desses pacientes, impactando de maneira variada tanto na 

expressão quanto na intensidade das reações que devem ser avaliadas. Os 

protocolos de dispensão de fórmulas infantis especiais destinados aos pacientes da 

rede SUS são os instrumentos que devem garantir o acesso a essas fórmulas sem a 

necessidade de entrar com uma ação judicial e devem assegurar de maneira 

satisfatória as necessidades nutricionais dos pacientes com APLV e outras 

patologias. Sendo assim, é de suma importância verificar se no Brasil esses 

protocolos estão sendo produzidos e se atendem as necessidades desses 

pacientes. 

O presente estudo assume as seguintes hipóteses: 

 A realização do teste de provocação (TPO) e o tratamento com imunoterapia 

oral (OIT) para alimentos impactam na qualidade de vida de pacientes com 

APLV (Estudo 1); 

 Aspectos sociodemográficos (sexo e idade) e clínicos (reação anafilática e 

prescrição de adrenalina auto-injetável) impactam na qualidade de vida de 

pacientes com APLV (Estudo 1); 
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 Pacientes com APLV que tiveram reações graves tem prescrição de epinefrina 

auto-injetável (Estudo 1);  

 Pacientes alérgicos ao leite de vaca e a outros alimentos tem pior qualidade de 

vida (Estudo 1); 

 Existe um comprometimento do estado nutricional de pacientes com APLV 

(Estudo 1); 

 Os protocolos de dispensação de fórmulas infantis especiais disponíveis não 

conseguem beneficiar todos os pacientes da rede SUS com APLV quanto o 

acesso e garantir as necessidades nutricionais dessa população (Estudo 2). 
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4. OBJETIVOS 

 
 
4.1 Objetivo Geral 

 
A presente dissertação é composta por dois estudos, cujos objetivos estão descritos 

abaixo. 

 
4.2 Estudo 1 

 
Identificar as diferenças do escores total de qualidade de vida e dos três 

domínios (impacto emocional, ansiedade alimentar e limitações sociais e dietéticas) 

em pacientes alérgicos a um ou mais alimentos encaminhados para a realização de 

TPO e OIT e das características sociodemográficos (sexo e idade) e clínicas (reação 

anafilática e prescrição de epinefrina auto-injetável), e caracterizar o estado 

nutricional desses pacientes.  

 
4.3 Estudo 2 

 
  Analisar a adequação de protocolos de dispensação de fórmulas infantis 

especiais produzidos nas últimas duas décadas pelas três esferas governamentais, 

destinados a pacientes com alergia às proteínas do leite de vaca atendidos na rede 

SUS, à luz do consenso brasileiro sobre alergia alimentar, quanto aos métodos 

diagnósticos, quantidades e tipos de fórmulas dispensadas, critérios de inclusão e 

exclusão, faixa etária e quantitativo de protocolos existentes destinados a essa 

população. 
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5. METODOLOGIA 

 

A presente dissertação é composta por análise de dados de dois estudos e as 

seções Metodologia e Resultados são apresentadas separadamente para cada 

estudo. 

 
Estudo 1: pesquisa observacional transversal desenvolvida na Policlínica Geral do 

Rio de Janeiro (PGRJ) no Serviço de Alergia e Imunologia 

 
Estudo 2: Análise documental e análise à luz de um referencial teórico 

 
5.1 Estudo 1 

 
5.1.1 Aspectos éticos 

 
  O projeto está de acordo com os critérios da resolução 466 e foi registrado na 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/Plataforma Brasil) (Anexo 1) e 

submetido à aprovação (parecer n° 2.462.775)  do Comitê de Ética em Pesquisa em 

Seres Humanos do Hospital Antônio Pedro e da Faculdade de Medicina da UFF - 

RJ, com número de CAAE: 79957917.0.0000.5243 em 09 de janeiro de 2018. 

  O estudo foi devidamente explicado aos pais/responsáveis para o 

consentimento e solicitação de assinatura do Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido – TCLE (Anexo 2) que foi obtido de forma livre e espontânea. Todos os 

participantes da pesquisa foram informados que poderiam desistir da pesquisa a 

qualquer momento. O sigilo em relação à identidade das crianças e adolescentes 

participantes da pesquisa foi garantido pela pesquisadora. 
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5.1.2 Instrumentos para coleta de dados 

Para coleta de dados pertinentes à pesquisa, foram utilizados os seguintes 

instrumentos:  

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 2) 

 Questionário de Qualidade de Vida na Alergia Alimentar – Formulário para Pais 

(FAQOL-PF) (Anexo 3) 

 Ficha de Avaliação Nutricional (Anexo 4) 

 Prontuário de atendimento médico alergia alimentar - APLV (Anexo 5) 

 
5.1.3 Características do local de estudo 

 
  O estudo foi desenvolvido na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, uma 

instituição de caráter filantrópico, com valores acessíveis a pacientes de baixa renda 

no período de 2015 a 2018. A coleta dos dados fora realizada por uma única 

pesquisadora (Marilúcia Alves da Venda, nutricionista) no Serviço de Alergia e 

Imunologia. O preenchimento dos questionários e as avaliações antropométricas 

foram realizados na sala da nutrição e os materiais utilizados eram pertencentes à 

instituição.  

 
5.1.4 Características da amostra 

 
Amostra espontânea composta de três grupos: (1) pacientes com suspeita 

diagnóstica de APLV encaminhados para realização de TPO para confirmar ou 

excluir diagnóstico. (2) pacientes com diagnóstico comprovado para determinar se já 

adquiriu tolerância oral ao alimento alergênico através do TPO. (3) pacientes com 

APLV grave e persistente encaminhados para tratamento com OIT para alimentos.  
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5.1.5 Critérios de inclusão e exclusão  

 
Foram considerados critérios de inclusão  

 
 Ter realizado pesquisa de IgE específica e teste de leitura imediata  

 Idade entre 0 – 12 anos 

 Preenchimento e assinatura do TCLE pelos pais/responsáveis 

Foram considerados critérios de exclusão: 

 Não ter realizado a pesquisa de IgE específica e teste de leitura imediata  

 Apresentar diagnóstico para outros alimentos e não ter alergia a leite de vaca 

 O não preenchimento e assinatura do TCLE pelos pais/responsáveis. 

 
5.1.6 Variáveis do estudo 

 
5.1.6.1 Qualidade de vida 

 
 O preenchimento do Questionário de Qualidade de Vida na Alergia Alimentar 

– Formulário para Pais (FAQOL-PF) (Anexo 3) é realizado como rotina do Serviço 

nos pacientes encaminhados para TPO e OIT para alimentos. O modelo preenchido 

pelos pais/responsáveis é composto por 3 sessões - Seção A: para todas as idades; 

Seção B: somente para crianças com idade de 4 a 6 anos; Seção C: somente para 

crianças de 7 a 12 anos, como instrumento para avaliar a qualidade de vida de 

pacientes.  

 O questionário é dividido em três domínios, englobando de 7 a 13 perguntas 

cada: Impacto Emocional, Ansiedade Alimentar e Limitações Sociais e Dietéticas. As 

respostas variam de 0 a 6, de acordo com a maior intensidade negativa do impacto 

(escala Likert). 
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5.1.6.2 Avaliação antropométrica 

 
  As medidas antropométricas foram aferidas na sala da nutrição e os dados 

foram incluídos na ficha de avaliação nutricional (Anexo 4). As medidas de massa 

corporal (kg) e estatura (cm) foram aferidas conforme as técnicas de Lohman & 

Martorell.  

  A massa corporal foi aferida utilizando balança de plataforma mecânica da 

marca Filizola®, com precisão de 50 g e capacidade máxima de 150kg, com a 

criança de pé na plataforma da balança, descalça e vestindo roupas leves.   

  A estatura foi aferida com auxílio de estadiomêtro portátil da marca 

Alturaexata®, com precisão de 1 cm. A criança permaneceu de pé, com a cabeça no 

plano de Frankfurt, descalça, com pés juntos, calcanhares em contato com a base 

do estadiômetro e joelhos não flexionados.  

  Os dados de peso e estatura de crianças 0-5 e de 5-10 anos foram 

transferidos para os gráficos de Estatura para Idade (E/I) e Peso para Estatura (P/E). 

O Índice de Massa Corporal (IMC) foi calculado, a partir da divisão da massa 

corporal do indivíduo pela sua estatura elevada ao quadrado (kg/2), e classificado de 

acordo com as categorias propostas pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2006 a).  

  O estado nutricional dos adolescentes (10-19 anos) foi avaliado por meio do 

IMC, classificado de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde (MS). 

 
5.1.6.3 Demais Variáveis 

 
Informações sobre as variáveis sociodemográficas (sexo e idade) e clínicas 

(reação anafilática e prescrição de epinefrina auto injetável) utilizadas nas análises 
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da presente dissertação eram coletadas na rotina do serviço de alergia e imunologia 

onde o estudo foi realizado por meio do Anexo 5. 

 
5.1.7 Controle de qualidade na coleta dos dados 

 
A mestranda realizou curso de Antropometria aplicada à avaliação nutricional 

em serviços de saúde da ENSP/FIOCRUZ, para a coleta dos dados antropométricos. 

Os dados dos prontuários médicos foram coletados pela própria pesquisadora e 

transcritos para o protocolo de coleta de dados e revisados pelo chefe do Serviço de 

Alergia e Imunologia.  

Para a aplicação do questionário foi elaborado um treinamento, pelo chefe do 

Serviço. Durante a coleta de dados, cada um dos questionários foi revisado 

imediatamente pelo entrevistador e, posteriormente, por um revisor, visando 

minimizar erros de preenchimento. 

 
5.1.8 Construção do banco de dados 

 
  O banco de dados foi construído por meio de dupla-digitação, seguida de 

análise de consistência dos dados. Os dados foram incluídos em uma tabela Excel e 

depois exportados para o software STATA versão 15.  

 
5.1.9 Análise estatística 

 

O processamento e a análise estatística foram realizados no software STATA 

versão 15. Foi realizada análise descritiva das principais variáveis com o intuito de 

determinar as características da amostra. A normalidade foi testada por meio da 

construção de histogramas e, adicionalmente, pelo teste de Shapiro-Wilk. 
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Procedimentos clássicos como cálculo de médias e desvio padrão ou medianas e 

intervalo interquartilar foram realizados para as variáveis contínuas simétricas e 

assimétricas, respectivamente. Para variáveis categóricas foram apresentadas 

prevalências. Potenciais diferenças entre os escores das variáveis referentes à 

qualidade de vida em relação às demais variáveis selecionadas foram testadas 

utilizando os testes T de Student e ANOVA (com Tukey com post-hoc). 

 
5.2  Estudo 2 

 
 
5.2.1 Objetos do estudo 

 
  Analisar se os protocolos de dispensação de fórmulas infantis especiais 

exclusivos ou que abordam APLV destinados a pacientes da rede SUS, documentos 

do governo relacionados à incorporação de tecnologias na rede SUS, Consenso 

Brasileiro Sobre Alergia Alimentar e literatura específica (alergia alimentar e APLV). 

 
5.2.2 Análise documental 

        Foi realizada uma análise documental para o levantamento quantitativo dos  

protocolos de dispensação de fórmulas infantis especiais e documentos 

governamentais direcionados a pacientes da rede SUS com alergia às proteínas do 

leite de vaca, publicados nas últimas duas décadas, pelas três esferas 

governamentais. A busca foi por meio digital nas páginas eletrônicas do Ministério 

da Saúde (MS), das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e da Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS) e da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias (CONITEC), utilizando os termos: protocolo, diretriz, alergia, leite de 

vaca e fórmulas. Após o levantamento foi observado que os municípios com > 500 
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mil habitantes tinham uma quantidade de protocolos proporcionalmente maior. 

Sendo assim, os autores decidiram analisar os protocolos direcionados a essa 

população entre outubro de 2017 e dezembro de 2019.  

 
5.2.3 Análise à luz de um referencial teórico 

 Os protocolos de dispensação de fórmulas infantis especiais foram analisados 

à luz dos princípios e critérios estabelecidos no Consenso Brasileiro sobre Alergia 

Alimentar, documento elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e a 

Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, direcionado a população brasileira 

com alergias alimentares, quanto ao método diagnóstico, tratamento, tipo e 

quantidade de fórmulas dispensadas e faixa etária. Além disso, foram comparados 

os critérios de inclusão e exclusão dos protocolos com a literatura específica, 

selecionada por meio das bases de dados científicos Pubmed, Lilacs, SciELO, 

Medline, Scopus e UpToDate, a partir dos seguintes descritores: protocolo, diretriz, 

hipersensibilidade alimentar, crianças, alimentos formulados e consenso. 

 
5.2.4 Critérios de inclusão e exclusão 

  
Foram considerados critérios de inclusão: 

 Protocolos clínicos para dispensação de fórmulas infantis especiais exclusivos ou 

que abordam APLV  

 Protocolos produzidos pelas três esferas governamentais, destinados à pacientes 

atendidos pela rede SUS 

 Municípios com mais de 500 mil habitantes (de acordo com os dados do IBGE, 

baseado na população do censo de 2010).  

Foram considerados critérios de exclusão: 
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 Protocolos que não abordavam APLV 

 Protocolos de instituições particulares e que não eram destinados a pacientes 

do SUS 

  Municípios com menos de 500 mil habitantes 

 
5.2.5 Coleta de dados   

 
  Todos os dados foram coletados entre outubro de 2017 a dezembro de 2019. 

Os protocolos e os documentos foram selecionados pela autora principal deste 

estudo e revisados por um co-autor.  

 
5.2.6 Seleção dos dados para análise 

 
A seleção dos dados foi estruturada com base no conteúdo do Consenso 

Brasileiro sobre Alergia Alimentar (Solé et al. 2007; Solé et al., 2018.1; Solé et al., 

2018.2), que consiste em um conjunto de documentos elaborados com bases 

científicas exclusivamente para população brasileira, que orienta os profissionais de 

saúde quanto aos métodos diagnósticos, tratamento, tipo de fórmulas a ser 

utilizadas, e, entre outros elementos. 

Os dados selecionados foram:  

 Métodos diagnósticos preconizados para obtenção do diagnóstico de 

APLV 

 Tipos de fórmulas infantil especial dispensada 

 Quantidade de fórmula infantil especial dispensada 

 Faixa etária prevista para aquisição de tolerância oral 
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Os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados de documentos direcionados 

a produção de protocolos107.  

 

5.2.7 Fases de elaboração da pesquisa 
 
1. Levantamento dos protocolos, documentos governamentais e literatura específica; 

2. Leitura do material encontrado e seleção dos itens para análise comparativa; 

3. Inserção dos dados relacionados aos itens selecionados para análise comparativa 

em tabela excel; 

4. Construção do quadro de dados em word dos itens analisados a partir da tabela 

excel. 
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6 RESULTADOS 

 

  A presente seção está dividida em duas partes, referentes aos dois artigos 

desenvolvidos na dissertação. 

 

Artigo 1: Alergia às Proteínas do Leite de Vaca: qualidade de vida e perfil nutricional 

de pacientes encaminhados para a realização de teste de provocação oral ou 

tratamento com imunoterapia oral para alimentos, que será submetido à Revista 

Quality of Life Research.  

 

Artigo 2: Análise de Protocolos de Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais 

Destinados a Pacientes da Rede SUS com Alergia às Proteínas do Leite de Vaca, 

que será submetido à Revista Ciência & Saúde Coletiva. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 

 

 

6.1 ARTIGO 1 

 
 
ALERGIA ÀS PROTEÍNAS DO LEITE DE VACA: QUALIDADE DE VIDA E        

PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA A 

REALIZAÇÃO DE TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL E/OU TRATAMENTO DE 

IMUNOTERAPIA ORAL PARA ALIMENTOS  

RESUMO 

Introdução: A alergia às proteínas do leite de vaca mediada por imunoglobulina E 

(IgE) é uma das alergias alimentares mais comuns na primeira infância em todo 

mundo, normalmente é transitória, e a maior parte das crianças obtém a 

tolerância ainda dentro desta faixa etária. Entretanto, nos últimos anos, a 

prevalência e o tempo para aquisição de tolerância oral vêm aumentando. 

Objetivo: Identificar as diferenças nos escores de qualidade de vida de acordo 

com as características sociodemográficos (sexo e idade) e clínicas (reação 

anafilática e prescrição de epinefrina auto injetável), e caracterizar o estado 

nutricional de pacientes com alergia às proteínas do leite de vaca encaminhados 

para a realização de teste de provocação oral ou tratamento com imunoterapia 

oral para alimentos. Metodologia: estudo observacional transversal, realizado no 

Serviço de Alergia e Imunologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Foram 

incluídos no estudo 120 participantes (de 0 a 12 anos) entre 2015 a 2018. Todos 

os dados relacionados à qualidade de vida e estado nutricional foram coletados 

no dia da realização do teste ou do tratamento. Para análise de qualidade de vida 

foi utilizado o questionário de qualidade de vida para alergia alimentar – formulário 

para pais (FAQLQ-PF), quanto ao estado nutricional foi utilizado às medidas 
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antropométricas (massa corporal e estatura) dos pacientes. Resultado: Setenta e 

cinco por cento dos pacientes apresentaram IMC/idade classificado como eutrofia 

e 90% e estatura adequada para a idade. Quase 80% relataram nunca ter 

apresentado reação anafilática e 14% tinham prescrição de Epinefrina auto-

injetável. O escore total do FAQLQ-PF, assim como os referentes aos três 

domínios, aumentou com a idade, indicando relato de pior qualidade de vida nas 

crianças mais velhas. Nas variáveis relacionadas ao estado nutricional e histórico 

de reação anafilática, foram encontradas diferenças apenas para o domínio 

―ansiedade relacionada a alimentos‖, indicando pior qualidade de vida nesse 

quesito nos indivíduos com excesso de peso e com histórico de reação 

anafilática, respectivamente. Nos escores entre indivíduos que iriam ser 

submetidos ao teste de provocação oral ou imunoterapia oral, os escores 

relacionados à qualidade de vida tenderam a serem maiores nos indivíduos que 

seriam submetidos a imunoterapia oral. Houve diferença para os escores 

relacionados ao ―impacto emocional‖, ―ansiedade relacionada a alimentos‖ e total, 

indicando melhor qualidade de vida nos indivíduos que seriam submetidos à teste 

de provocação oral. Conclusão: Nossos resultados sugerem que os pacientes 

avaliados apresentaram um bom estado nutricional. A qualidade de vida piora ao 

avançar da idade. Os escores referentes ao impacto na qualidade de vida nos 

domínio impacto emocional e ansiedade são menores para teste de provocação 

oral e maiores para imunoterapia oral para alimentos indicando piora na qualidade 

de vida.  

Palavras Chave: hipersensibilidade alimentar, proteínas do leite, criança, estado 

nutricional, qualidade de vida relacionada com saúde. 
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ABSTRACT 

Introduction: Allergies to cow's milk proteins mediated by immunoglobulin E (IgE) 

is one of the most common food allergies in early childhood worldwide, it is usually 

transient, and most children obtain tolerance even within this age group. However, 

in recent years, the prevalence and time to acquire oral tolerance have been 

increasing. Objective: Identify potential differences in quality of life scores 

according to sociodemographic (age and gender) and clinical characteristics 

(anaphylactic reaction and self-injectable epinephrine prescription) and assess 

nutritional status using anthropometric data (body mass and height) of patients 

with CMPA. Methodology: Cross-sectional observational study, with 120 

participants (0 to 12 years old) referred for oral provocation test (open) or oral 

immunotherapy for food at the Allergy and Immunology Service of the General 

Polyclinic of Rio de Janeiro between 2015 and 2018. Related data quality of life 

(quality of life questionnaire for food allergy - parent form - FAQLQ-PF) and 

nutritional status (body mass and height) were collected on the day of the 

provocation test or oral immunotherapy for food. Results: Twenty-five percent 

used all diagnostic methods recommended by the Brazilian consensus on food 

allergy. About 60.0% do not need the three types of special infant formulas 

indicated. Fifty percent stipulate the amount of formulas dispensed. Care for 

children aged 0 to 24 months was observed in 54.2%. Seventy-five percent cite 

the exclusion criteria and 91.7% the inclusion criteria. Sixty-two protocols were 

found and twenty-four met the study inclusion criteria (two federal, eight state and 

twelve municipal). Among the twenty-seven federative units, only 37.0% and 

31.6% of the municipalities with more than 500 thousand inhabitants produced 
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protocols. Of these, 50.0% were exclusive for allergy to cow's milk proteins. 

Conclusion: The QoL scores were worse for patients who were going to undergo 

OIT for food, differently from those who were going to undergo OFC. There was no 

difference in scores between sexes and amounts of allergenic foods. Scores 

related to total QoL and domains increased significantly with age, indicating a 

report of worse quality of life in older patients. Differences were found in QoL 

related domains in the anaphylactic reaction, indicating worse quality of life. There 

was an indication that self-injectable epinephrine is rarely prescribed. The 

nutritional status of the patients evaluated was classified as adequate. 

Keywords: food hypersensitivity, milk proteins, child, nutritional status, health-

related quality of life 
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INTRODUÇÃO 

A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é uma das alergias 

alimentares (AA) mais comuns na primeira infância em todo mundo1. Existe 

evidência que a prevalência da AA tem crescido nos países ocidentais e está 

começando a crescer nos países em desenvolvimento, de acordo com o 

crescimento econômico e a urbanização2. Mas, a maior apreensão é a visível 

aceleração da prevalência em crianças e adolescentes mais velhos, um grupo em 

que anafilaxia alimentar é maior, com risco de morte3. Atualmente, não é possível 

avaliar sua real dimensão no Brasil4. A APLV envolve mecanismos IgE mediado, 

mistos e não IgE mediado, sendo o primeiro mecanismo o mais grave, podendo 

resultar em anafilaxia, uma reação que pode ser fatal e que em longo prazo pode 

resultar em implicações no crescimento e nutrição5,6. O tratamento de primeira 

linha da anafilaxia é a administração intramuscular de epinefrina7. 

Em qualquer um dos mecanismos, o principal tratamento é a eliminação 

das proteínas do leite de vaca da dieta materna ou do lactente, de maneira 

temporária ou permanente8, 9. Um diagnóstico inadequado de APLV pode levar a 

dietas de restrição desnecessárias, gerando risco nutricional para o paciente. 

Pois, tanto a patologia quanto a dieta podem levar a deficiência de nutrientes, 

prejudicando o aumento de estatura e massa corpórea10, 11. O leite de vaca (LV) e 

os produtos lácteos exercem um papel significativo não só na alimentação de 

lactentes não amamentados, mas também na alimentação de crianças e 

adolescentes12. Esses produtos são fontes de proteínas, cálcio, fósforo, vitaminas 

do grupo B (principalmente B2) e contêm vitaminas lipossolúveis A e D. O açúcar 

do leite (lactose) é propício à colonização do intestino com flora bacteriana 
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benéfica e facilita a absorção de cálcio do intestino delgado. A gordura no leite 

consiste principalmente em ácidos graxos de cadeia curta e média, o que o torna 

facilmente digerível13. O desequilíbrio de uma dieta de restrição que não atenda 

às recomendações nutricionais, de acordo com sexo e idade, pode levar ao 

desenvolvimento de déficit energético-proteico, de cálcio e de vitamina D14. Sendo 

assim, a identificação precoce de desequilíbrio na dieta e a rápida intervenção 

nutricional adequada são importantes para garantir as necessidades 

nutricionais15.  

O comprometimento de estatura costuma ser observado em crianças com 

alergia ao leite de vaca (ALV), mas não é tão evidente em alergias a outros 

alimentos16. Estudo com adolescentes de ambos os sexos com idade média de 

19,5 anos, mostrou que pacientes com APLV atingem a estatura final 

significativamente menor do que indivíduos da mesma faixa etária que incluem 

leite e derivados na sua dieta diária17.   

Sendo assim, a restrição dietética, o temor contínuo de uma reação 

anafilática, e a constante atenção para evitar o contato acidental com o alérgeno 

alimentar, gera uma grande pressão no ambiente familiar impactando na 

qualidade de vida (QV)18. A imunoterapia oral (OIT) para alimentos, tem se 

mostrado um tratamento promissor na promoção da tolerância oral em pacientes 

com APLV grave e persistente1. A OIT é um tratamento experimental, que 

consiste no consumo gradual de alimentos aos quais os pacientes são alérgicos, 

na tentativa de aumentar o nível de tolerância. A dessensibilização é definida 

como um aumento temporário do limiar de reatividade, e necessita do consumo 

contínuo da proteína alergênica para evitar o reaparecimento das reações19. 
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Um dos primeiros trabalhos que investigou o impacto da QV em pacientes 

com AA determinou que o estresse e a ansiedade associados à QV são 

significativamente maiores em crianças com AA em relação a crianças 

saudáveis20. Mas, deve-se destacar que, instrumentos genéricos são vulneráveis 

e não tem categorias específicas para registrar os danos relacionados à AA. 

Sendo assim, pesquisadores tiveram a necessidade de elaborar questionários 

específicos para avaliar a QV em pacientes com AA 21. Deve-se considerar que a 

população mais atingida pela AA são crianças, sendo fundamental também 

analisar o impacto e a percepção dos responsáveis/cuidadores 22. Deste modo, 

DunnGalvin e colaboradores (2008), desenvolveram um questionário específico 

para AA que permite relatar a QV relacionada à saúde (QVRS) de crianças e 

adolescentes (0-12 anos), pela perspectiva dos pais. Essa ferramenta foi 

traduzida e validada para uso em vários países como Irlanda, Estados Unidos, 

Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Suíça, Israel, Japão e 

Brasil 24, 25.  

Diante deste contexto, o objetivo deste estudo foi identificar as diferenças 

nos escores de qualidade de vida de acordo com as características 

sociodemográficas e clínicas e caracterizar o estado nutricional de pacientes com 

APLV. 

MÉTODOS 

 Estudo observacional transversal, realizado no Serviço de Alergia e 

Imunologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Foram incluídos no estudo 120 

participantes (de 0 a 12 anos) entre 2015 a 2018 para realização de TPO (aberto) 
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ou OIT para alimentos. Todos os dados relacionados à qualidade de vida e estado 

nutricional foram coletados no dia da realização do TPO ou OIT para alimentos. 

Para análise de qualidade de vida foi utilizado o questionário de qualidade de vida 

para alergia alimentar – formulário para pais (FAQLQ-PF), quanto ao estado 

nutricional foi aferido às medidas antropométricas (massa corporal e estatura) dos 

pacientes.  

Aspectos Éticos  

A pesquisa obedece aos critérios da resolução 466 e foi aprovado pelo 

CEP da Faculdade de Medicina da UFF, parecer n° 2.462.775 (Anexo 1).  

A participação na pesquisa esteve condicionada à assinatura de duas vias 

do TCLE (Anexo 2), que foi obtido de forma livre e espontânea, após terem sido 

feitos todos os esclarecimentos pertinentes ao presente estudo.  

Característica da Amostra 

Amostra espontânea composta de três grupos: (1) pacientes com suspeita 

diagnóstica de APLV encaminhando para submissão de TPO para comprovação 

ou exclusão diagnóstica de APLV. (2) pacientes com APLV com diagnóstico 

comprovado para submissão de TPO para confirmar ou não a aquisição de 

tolerância oral ao alimento alergênico. (3) pacientes com APLV grave e 

persistente que foram encaminhados para tratamento com OIT para alimentos.  

Critérios de Inclusão e Exclusão  

Foram considerados critérios de inclusão: ter realizado pesquisa de IgE 

específica e teste de leitura imediata; idade 0 – 12 anos; assinatura do TCLE 
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pelos pais/responsáveis. Critérios de exclusão: não ter realizado a pesquisa de 

IgE específica e teste de leitura imediata; apresentar diagnóstico para outros 

alimentos e não ter alergia à leite de vaca; os pais/responsáveis não ter assinado 

o TCLE. 

Variáveis  

Qualidade de Vida 

Os dados utilizados na pesquisa referentes a QV, foram coletados através 

do questionário de qualidade de vida específico para alergia alimentar – 

formulário para pais (FAQLQ-PF) (Anexo 3), que é preenchido rotineiramente 

pelos pais/responsáveis. As principais variáveis do estudo são qualidade de vida 

e estado nutricional e foram testadas as diferenças entre os escores de QV de 

acordo com as variáveis sociodemográficas (sexo e idade) e clínicas (reação 

anafilática e prescrição de epinefrina auto-injetável). 

O FAQLQ-PF investiga três domínios (impacto emocional, ansiedade 

relacionada a alimentos, limitações sociais e alimentares) através de um número 

variável de perguntas, dependendo da idade da criança (faixas etárias: <4 anos; 

4-6 anos; 7-12 anos). As pontuações das perguntas variam de 0 (sem impacto na 

qualidade de vida) a 6 (o maior impacto). As pontuações médias de cada domínio 

e a pontuação média total foram calculadas para cada criança. 

Estado Nutricional 

Já os dados referentes ao estado nutricional foram coletados através das 

medidas antropométricas (massa corporal e estatura) que é realizada 
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normalmente em todos os pacientes do Serviço e classificados de acordo com 

índices antropométricos (Anexo 4). 

As medidas de massa corporal (kg) e estatura (cm) foram aferidas 

conforme as técnicas de Lohman & Martorell (1988).  

A massa corporal foi aferida utilizando balança de plataforma mecânica da 

marca Filizola®, com precisão de 50 g e capacidade máxima de 150 kg, com a 

criança de pé na plataforma da balança, descalço e vestindo roupas leves.  A 

estatura foi aferida com auxílio de estadiomêtro portátil da marca Alturaexata®, 

com precisão de 1 cm. Onde criança permaneceu de pé, com a cabeça no plano 

de Frankfurt, descalça, com pés juntos, calcanhares em contato com a base do 

estadiômetro e joelhos não flexionados. O Índice de Massa Corporal (IMC) foi 

calculado por meio da divisão da massa corporal do indivíduo pela sua estatura 

elevada ao quadrado (kg/m2) 

Para avaliação do estado nutricional, foi utilizada a classificação do Z-

escore dos indicadores IMC para Idade e Estatura para Idade. Os dados de IMC e 

estatura dos participantes foram inseridos no software Anthro (0 - 5 anos)27 e 

AnthroPlus (5 – 19 anos)28 e os Z-escore correspondentes então obtidos.   

Na presente amostra, apenas 2 participantes tiveram Z-escore para o 

indicador IMC para idades compatíveis com obesidade ou obesidade grave. 

Dessa forma, para melhor apresentação e análise dos dados, incluímos esses 

dois participantes no grupo de participantes com risco de sobrepeso (< 5 anos) 

/sobrepeso (> 5 anos) e passamos a nos referir à categoria como excesso de 

peso. 
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Demais Variáveis 

Sociodemográficas (sexo e idade) e clínicas (reação anafilática e 

prescrição de epinefrina auto injetável) (Anexo 5). 

Construção do banco de dados  

O banco de dados foi construído por meio de dupla-digitação, seguida de 

análise de consistência dos dados. Os dados foram incluídos em uma tabela 

Excel e depois exportados para o software STATA versão 12.  

Análise Estatística  

O processamento e a análise estatística foram realizados no software 

STATA versão 15. Foi realizada análise descritiva das principais variáveis com o 

intuito de determinar as características da amostra. A normalidade foi testada por 

meio da construção de histogramas e, adicionalmente, pelo teste de Shapiro-Wilk. 

Procedimentos clássicos como cálculo de médias e desvio padrão ou medianas e 

intervalo interquartilar foram realizados para as variáveis contínuas simétricas e 

assimétricas, respectivamente. Para variáveis categóricas foram apresentadas 

prevalências. Potenciais diferenças entre os escores das variáveis referentes à 

qualidade de vida foram testadas utilizando os testes T de Student e ANOVA 

(com Tukey com post-hoc). 

RESULTADOS 

No período de 2015 a 2018, 143 responsáveis aceitaram que seus filhos 

participassem da pesquisa. Para a presente análise, 16 indivíduos foram 

excluídos porque não tinham dados referentes ao questionário de qualidade de 
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vida, 15 estavam acima da faixa etária abrangida pelo teste e para 1, apesar de 

dentro da faixa etária de aplicação do questionário, os dados não foram 

informados. Adicionalmente, 7 não apresentavam APLV, apenas alergia a outros 

alimentos. Dos 120 participantes incluídos na análise que iriam ser submetidos ao 

TPO (70,8%) ou OIT para alimentos (29,2%) (Tabela 1), foi avaliada potencial 

diferença nos escores relacionados à qualidade de vida total e aos três domínios 

que tenderam a ser sempre maiores nos indivíduos que seriam submetidos a OIT. 

Para os indivíduos que seriam submetidos à TPO houve uma diferença 

significativa para os escores relacionados ao ―impacto emocional‖, ―ansiedade 

relacionada a alimentos‖ e total sendo menores, indicando melhor qualidade de 

vida nos (Tabela 2). Aproximadamente 60% da amostra eram do sexo masculino 

e 45,8% tinham entre 4 e 6 anos e 35,8% 7 a 12 anos (Tabela 1). Oitenta e sete  

(72,5%) eram alérgicos apenas a leite de vaca e 33 (27,5%) relataram alergia a 

pelo menos mais um alimento (Tabela 1). Em comparação dos escores de 

qualidade de vida de acordo com variáveis selecionadas, não foi encontrada 

diferença significativa entre sexos, estatura e nem em relação à quantidade de 

alimentos para os quais os participantes apresentavam alergia (Tabela 2). 

O escore total do FAQLQ-PF, assim como os referentes aos três domínios, 

aumentou significativamente com a idade, indicando relato de pior qualidade de 

vida nos mais velhos. Para as variáveis relacionadas ao estado nutricional e 

histórico de reação anafilática, foram encontradas diferenças significativas apenas 

para o domínio ―ansiedade relacionada a alimentos‖, indicando pior qualidade de 

vida nesse quesito nos indivíduos com excesso de peso e com histórico de 

reação anafilática, respectivamente (Tabela 2).   
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Em relação ao estado nutricional, 75% da amostra apresentaram 

IMC/idade classificado na faixa referente à eutrofia e 90% apresentava estatura 

adequada para a idade. Em relação ao histórico clínico da doença, 79,2% dos 

participantes nunca havia apresentado reação anafilática e apenas 14% do total 

de participantes já havia recebido prescrição de epinefrina auto-injetável (Tabela 

1). 

Tabela 1. Características sociodemográficas, antropométricas e clínicas dos 

pacientes estudados. 

Variável N (%) 

Procedimento 
Teste de Provocação Oral (TPO) 

Imunoterapia Oral (OIT) para Alimentos 

 
85 (70,8)                                                                          
35 (29,2) 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
49 (40,8) 
71 (59,2) 

Idade 
0 a 3 anos 
4 a 6 anos 
7 a 12 anos 

 
22 (18,4) 
55 (45,8) 
43 (35,8) 

Quantidade de Alérgenos 
1 (Apenas Leite) 

2 OU + (Inclui Leite) 
3 OU + (Inclui Leite) 

 
87 (72,5) 
24 (20,0) 

9 (7,5) 
Histórico de Reação Anafilática 

Sim  
Não 

 
25 (20,8) 
95 (79,2) 

Prescrição de Epinefrina Auto Injetável  
Sim 
Não 

 
17 (14,3) 
102 (85,7) 

Massa Corporal/Idade 
Eutrofia 

Excesso de Peso 

 
90 (75,0) 
30 (25,0) 

Estatura/Idade 
Não Adequada 

Adequada 

 
12 (10,0) 
108 (90,0) 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

Tabela 2. Escores médios totais e das subescalas do FAQLQ-PF de acordo com 

variáveis sócio demográficas, clínicas e antropométricas nos pacientes 

estudados. 

Variável N 
Escore Total 
(Média ± DP) 

Escore EI 
(Média ± DP) 

Escore FA 
(Média ± DP) 

Escores SDL 
(Média ± DP) 

Procedimento 
TPO 
OIT 

p-valor 

 
85 
35 

 
2,69 (± 1,34) 
3,22 (± 1,41) 

0,03 

 
2,35 (± 1,37) 
3,00 (± 1,26) 

0,009 

 
2,40 (± 1,78) 
3,40 (± 1,66) 

0,002 

 
3,31 (± 1,51) 
3,37 (± 1,77) 

0,42 
Sexo 

Feminino 
Masculino 

p-valor 

 
49 
71 

 
2,80 (±1,37) 
2,87 (± 1,40) 

0,39 

 
2,46 (± 1,39) 
2,59 (± 1,36) 

0,30 

 
2,64 (± 1,56) 
2,72 (± 1,95) 

0,30 

 
3,32 (± 1,55) 
3,34 (± 1,63) 

0,47 
Idade 

0 a 3 ANOS 
4 a 6 ANOS 
7 a 12 ANOS 

p-valor 

 
22 
55 
43 

 
2,04 (± 1,14) 
2,69 (± 1,35) 
3,44 (± 1,29) 

< 0,001 

 
1,59 (± 1,15) 
2,43 (± 1,24) 
3,16 (± 1,33) 

< 0,001 

 
1,38 (± 1,82) 
2,70 (± 1,66) 
3,35 (± 1,61) 

< 0,001 

 
2,99 (± 1,52) 
2,97 (± 1,57) 
3,95 (± 1,45) 

0,004 
Histórico de Reação 

Anafilática 
Sim  
Não 

p-valor 

 
 

25 
95 

 
 

3,18 (± 1,39) 
2,75 (± 1,37) 

0,08 

 
 

2,85 (± 1,42) 
2,46 (± 1,35) 

0,10 

 
 

3,26 (± 1,74) 
2,54 (± 1,79) 

0,03 

 
 

3,52 (± 1,54) 
3,28 (± 1,59) 

0,25 
Estado Nutricional 

Eutrofia 
Excesso de Peso 

p-valor 

 
90 
30 

 
2,75 (± 1,33) 
3,11 (± 1,53) 

0,11 

 
2,47 (± 1,31) 
2,75 (± 1,54) 

0,17 

 
2,49 (± 1,77) 
3,28 (± 1,75) 

0,02 

 
3,29 (± 1,53) 
3,44 (± 1,73) 

0,33 
Estatura/Idade 
Não Adequada 

Adequada 
p-valor 

 
12 
108 

 
2,71 (± 1,20) 
2,86 (± 1,40) 

0,36 

 
2,33 (± 1,05) 
2,56 (± 1,40)  

0,29 

 
2,76 (± 1,86) 
2,68 (± 1,80) 

0,44 

 
3,10 (± 1,65) 
3,35 (± 1,58) 

0,30 

Quantidade de 
Alérgenos 

1 (leite) 
2 ou + (inclui leite) 

p-valor 

 
 

87 
33 

 
 

2,89 (± 1,41) 
2,71 (± 1,31) 

0,26 

 
 

2,62 (± 1,37) 
2,34 (± 1,37) 

0,16 

 
 

2,67 (± 1,87) 
2,75 (± 1,60) 

0,41 

 
 

3,41 (± 1,61) 
3,12 (± 2,59) 

0,19 

EI – Emotional Impact – Impacto Emocional; FA – Food Anxiety – Ansiedade 
Alimentar; SDL– Social and Dietary Limitations – Limitações Sociais e Dietéticas; 
TPO – Teste de Provocação Oral; OIT – Imunoterapia Oral para Alimentos. 
 

DISCUSSÃO 

O presente estudo investigou a qualidade de vida e o estado nutricional em 

crianças e adolescentes com APLV mediada por IgE. Nossos principais 

resultados apontam que os escores relacionados à OIT são maiores quando 

estão associados à qualidade de vida. Epstein-Rigbi (2016)48 concluiu que as 
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reações no começo do tratamento afetam a qualidade de vida em crianças 

alérgicas a alimentos em idade pré-escolar e escolar. Já outro estudo do mesmo 

autor mostra que existe um efeito prejudicial da OIT na qualidade de vida de 

alguns pacientes durante a administração de doses, mas é revertido ao atingir a 

manutenção 49. Garnez & Nowak (2017)50 concluiu que a qualidade de vida 

prejudicada e o aumento da ansiedade em pacientes com alergia alimentar 

melhora para aqueles que concluíram todo o processo do tratamento. Perezábad 

et al (2017)51 conclui que a introdução progressiva de alimentos que contêm leite 

pode melhorar substancialmente a qualidade de vida do paciente ao longo do 

curso do tratamento. 

Do total de participantes do estudo, mais de setenta por cento foram 

submetidos ao teste de provocação oral (TPO) e, para essas crianças e 

adolescentes, o escore total de qualidade de vida, assim como os referentes aos 

domínios de impacto emocional e ansiedade relacionada a alimentos foram 

melhores. Uma revisão sistemática que avaliou a QVRS através do FAQLQ‐PF, 

mostrou que o teste de provocação oral está associado a uma melhor QVRS 52. 

Segundo Nowak-Wegrzyn et al (2009)53, a melhora na qualidade de vida do 

paciente está ligada aos benefícios referente à submissão do TPO, que incluem a 

confirmação do diagnóstico de AA, levando a redução do risco de exposição 

acidental, a diminuição da ansiedade sobre o desconhecido e a validação do 

esforço do paciente e seus familiares em evitar o alimento. Os benefícios de um 

TPO negativo são a liberação de ingestão do alimento suspeito, com consequente 

redução do risco nutricional e melhora na qualidade de vida do paciente. 
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Entretanto, vale à pena ressaltar que os dados referentes à qualidade de vida 

foram coletados antes da realização dos procedimentos. 

No presente estudo, o sexo masculino foi predominante (60%) e não foi 

identificada diferença na qualidade de vida relatada entre sexos. De acordo com a 

literatura, a proporção de pacientes do sexo masculino é maior na infância e na 

fase adulta essa proporção é revertida 33. Kelly & Gangur (2009) relataram que 

mais de 64% das alergias alimentares relatadas a onze alimentos principais 

envolvem meninos 34. Em 2018, um estudo sugeriu que o parto cesáreo aumenta 

o risco de AA em ambos os sexos, tornando comparáveis as proporções entre 

sexos 35. Entretanto, não temos a informação de tipo de parto e não pudemos 

testar se o mesmo ocorreu em nossa amostra. 

Aproximadamente 46% dos participantes tinham idade entre 4-6 anos e 

apenas 18% se encontravam em faixa etária inferior. A prevalência de APLV é 

diagnosticada com maior frequência nos primeiros anos de vida, e costuma ser 

superada ainda neste período 36. Prescott et al (2013) 37, consideram que a 

prevalência de AA comprovada por TPO varia de 1 a 10% em bebês e crianças 

em idade pré-escolar (<5 anos) e de 0,16 a 2,5% em crianças em idade escolar (> 

5 anos). Aproximadamente 50% das crianças podem tolerar leite de vaca aos 5 

anos de idade, aumentando para 75% nos primeiros anos da adolescência 38. 

Vale à pena ressaltar que a coleta de dados do presente estudo, os pacientes já 

tinham sido encaminhados para realizar o TPO ou OIT, já convivendo com a 

alergia por algum tempo, o que justifica a maior prevalência de crianças na faixa 

etária de 4 a 6 anos. 
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Foi observado um aumento nos escores de qualidade de vida com 

aumento da idade. Este achado corrobora com o resultado de um estudo 

transversal que avaliou 58 adolescentes com alergia a leite, ovo e trigo, através 

de questionário sobre qualidade de vida e alergia alimentar - formulário 

adolescente (FAQLQ-TF) específico para AA. Os adolescentes relataram pior 

QVRS, especificamente em relação à independência e à necessidade de apoio 43. 

Outro estudo também utilizou o FAQLQ-PF e FAQLQ-TF, para investigar o efeito 

da alergia alimentar na QVRS dos pacientes, e identificar quaisquer 

características associadas à pior QV e comparar diretamente o efeito da alergia 

alimentar na QV de adolescentes versus crianças mais jovens 44. Segundo os 

autores, adolescentes alérgicos a alimentos são mais afetados do que as crianças 

mais novas (com base no relatório dos pais) em termos de QV, com uma reflexão 

direta sobre todas as áreas de sua vida diária (emocional, dietética e social). 

Estudo utilizando o FAQLQ-PF na versão sueca preenchido por pais de crianças 

e adolescentes com idade entre 0-12 anos, concluiu que crianças mais velhas e 

com alergia alimentar grave apresentam baixa QVRS, principalmente nos 

domínios ansiedade alimentar e impacto emocional 45. 

A maior parte dos pacientes estudados (72,5%) apresentou alergia apenas 

ao leite de vaca. Esse achado está de acordo com diversos autores que 

demonstram na literatura que alergia ao leite de vaca é a alergia mais comum em 

crianças 30, 31,32.   

O estudo mostrou que 79,2% dos participantes nunca tiveram reação 

anafilática e esses pacientes relataram melhor qualidade de vida no que se refere 

ao escore de ansiedade alimentar que aqueles com histórico de reação 
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anafilática. Turner et al. (2020) relata em seu estudo que o resultado fatal é raro, 

de modo que, mesmo para pessoas com alergia alimentos, a anafilaxia fatal 

constitui menos de 1% do risco total de mortalidade 39. Uma revisão sistemática 

com metanálise confirma os dados de estudos anteriores, concluindo que embora 

a anafilaxia fatal dos alimentos seja um evento rápido e assustador, parece ser 

muito raro, de modo que, para a maioria das pessoas alérgicas aos alimentos, é 

provável que a incidência de anafilaxia fatal dos alimentos adicione relativamente 

pouco ao risco geral de mortalidade 40. Segundo Lange (2014), reações alérgicas 

graves ocorrem raramente se os pacientes/responsáveis estiverem bem 

informados. No entanto, o medo de reações alérgicas graves resulta em um 

comprometimento significativo na qualidade de vida 41. 

Apenas 14% do total de participantes já haviam recebido prescrição de 

epinefrina auto-injetável. Segundo Muraro & Hernandez (2020) a epinefrina é 

subutilizada e os dispositivos auto-injetáveis não costumam ser prescritos. A 

utilização precisa de treinamento, e em locais que tem poucos alergistas não 

existe iniciativa espontânea de prescrição. 

Em relação ao estado nutricional, a dieta sem o alérgeno alimentar que 

vinha sendo seguida pelos participantes pareceu estar sendo adequada, pois 

mais de 75% da amostra se encontrava com classificações adequadas para os 

índices antropométricas IMC/I e Estatura/I. O equilíbrio da dieta provavelmente foi 

devido o acompanhamento médico e nutricional desses pacientes.  

  Quanto às variáveis estado nutricional e histórico de reação anafilática, 

foram encontradas diferenças significativas apenas para o domínio ―ansiedade 
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relacionada a alimentos‖, indicando pior qualidade de vida nesse quesito nos 

indivíduos com excesso de peso e com histórico de reação anafilática, 

respectivamente.  Estudos mostram que ansiedade relacionada ao alimento, 

indica piora na qualidade de vida em de paciente que tenha tido histórico de 

reação anafilática. Segundo Renz et al. (2018)46, a ansiedade dos pacientes sobre 

o risco de ocorrer uma reação após a ingestão inadvertida de alérgenos 

alimentares contribui muito para os prejuízos na qualidade de vida associados à 

alergia alimentar. Embora a literatura sobre impacto emocional na alergia 

alimentar tenha aumentado nos últimos anos, existe uma escassez sobre taxas 

de prevalência de ansiedade em pacientes com alergias alimentares, 

principalmente em crianças 47. 

O ponto forte de nosso estudo inclui uma população bem caracterizada 

com diagnóstico confirmado pelo alergologista. As limitações incluem a aplicação 

do questionário apenas no começo do TPO ou do OIT para alimentos. Além disso, 

os questionários foram preenchidos inteiramente por pais, portanto, os dados 

estão sujeitos a viés de recordação.    

 

CONCLUSÃO 

Os escores de QV foram piores para pacientes que iriam ser submetidos a 

OIT para alimentos, diferentemente daqueles que iriam se submeter ao TPO.  

Não houve diferença dos escores entre sexos e quantidades alimentos 

alergênicos. Os escores relacionados à QV total e os domínios aumentou 

significativamente com idade indicando relato de pior qualidade de vida em 
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pacientes mais velhos. Foram encontrados diferença em domínios relacionados 

QV na reação anafilática, indicando pior qualidade de vida. Houve indicação que a 

epinefrina auto-injetável é pouco prescrita. O estado nutricional dos pacientes 

avaliados foi classificado como adequado.  
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6.2 ARTIGO 2 

 
ANÁLISE DE PROTOCOLOS DE DISPENSAÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS 

ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE SUS COM ALERGIA ÀS 

PROTEÍNAS DO LEITE DE VACA  

 
RESUMO 

Objetivo: Analisar a adequação de protocolos de dispensação de fórmulas 

infantis especiais produzidos nas últimas duas décadas pelas três esferas 

governamentais, destinados a pacientes com alergia às proteínas do leite de vaca 

atendidos na rede SUS, à luz do consenso brasileiro sobre alergia alimentar, 

quanto aos métodos diagnósticos, quantidades e tipos de fórmulas dispensadas, 

critérios de inclusão e exclusão, faixa etária e quantitativo de protocolos 

existentes destinados a essa população. Métodos: A pesquisa combinou os 

métodos de análise documental e análise à luz de um referencial teórico no 

período de outubro de 2017 a dezembro de 2019. As buscas referente aos 

protocolos e documentos governamentais foram realizadas através das páginas 

eletrônicas do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, das 

Secretarias Municipais de Saúde, da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias e para a literatura especializada foram utilizadas as bases de dados 

científicos Pubmed, Lilacs, SciELO, Medline, Scopus e UpToDate, a partir dos 

seguintes descritores: hipersensibilidade alimentar, crianças, alimentos 

formulados e consenso. Resultados: Vinte e cinco por cento utilizaram todos os 

métodos diagnósticos preconizados pelo consenso. Exatos de 62,5% dispensam 

os três tipos fórmulas infantis especiais indicadas e 50% estipularam a quantidade 
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de fórmulas dispensadas. O atendimento a crianças de 0 a 24 meses foi 

observado em 54,2%. Setenta e cinco porcento citam os critérios de exclusão e 

91,7% os de inclusão. Foram encontrados sessenta e dois protocolos e vinte e 

quatro atenderam aos critérios de inclusão do estudo (dois federais, oito estaduais 

e doze municipais). Entre as vinte e sete unidades federativas, apenas 37,0% e 

31,6% dos municípios com mais de 500 mil habitantes produziram protocolos. 

Desses, 50,0% eram exclusivos para alergia às proteínas do leite de vaca. 

Conclusão: Os protocolos necessitam ser atualizados e adequados quanto aos 

métodos diagnósticos, tipos de fórmulas dispensadas, quantidades dispensadas e 

faixa etária. O quantitativo de protocolos existente é insuficiente para atender a 

demanda de pacientes com alergia às proteínas do leite de vaca que necessitam 

de fórmulas infantis especiais por meio dos programas do governo, contribuindo 

para que a população desassistida entre com ações judiciais. Sendo que, a 

aquisição dessas fórmulas por meio de demanda judicial causa um déficit nos 

cofres públicos, pois a verba não é provisionada nas contas do governo. 

Palavras Chave: protocolo, hipersensibilidade alimentar, fórmula infantil, leite de 

vaca. 
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ABSTRACT 

Objective: To analyze the adequacy of special infant formula dispensing protocols 

produced in the last two decades by the three governmental spheres, for patients 

with allergies to cow's milk proteins treated in the SUS network, in light of the 

Brazilian consensus on food allergy, regarding diagnostic methods , quantities and 

types of formulas dispensed, inclusion and exclusion criteria, age and quantity of 

existing protocols for this population. Methodology: The research combined the 

methods of document analysis and analysis in the light of a theoretical framework 

from October 2017 to December 2019. The searches related to government 

protocols and documents were carried out through the websites of the Ministry of 

Health, the State Secretariats of Health, the Municipal Health Secretariats, the 

National Commission for the Incorporation of Technologies and for the specialized 

literature, the scientific databases Pubmed, Lilacs, SciELO, Medline, Scopus and 

UpToDate were used, based on the following descriptors: food hypersensitivity, 

children, formulated foods and consensus. Results: Twenty-five percent used all 

diagnostic methods recommended by the Brazilian consensus on food allergy. 

Exact 62.5% dispense with the three types of special infant formulas indicated and 

50% stipulate the amount of formulas dispensed. Care for children aged 0 to 24 

months was observed in 54.2%. Seventy-five percent cite the exclusion criteria 

and 91.7% the inclusion criteria. Sixty-two protocols were found and twenty-four 

met the study inclusion criteria (two federal, eight state and twelve municipal). 

Among the twenty-seven federative units, only 37.0% and 31.6% of the 

municipalities with more than 500 thousand inhabitants produced protocols. Of 

these, 50.0% were exclusive for allergy to cow's milk proteins. Conclusion: The 
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protocols need to be updated and adequate as to the diagnostic methods, types of 

formulas dispensed, quantities dispensed and age group. The number of existing 

protocols is insufficient to meet the demand of patients with allergies to cow's milk 

proteins that require special infant formulas through government programs, 

contributing to the lack of assistance among the population to take legal action. 

Since the acquisition of these formulas through judicial demand causes a deficit in 

the public coffers since the amount is not provisioned in the government accounts. 

 

Keywords: food hypersensitivity, children, formulated food, and consensus. 
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INTRODUÇÃO 

  A alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é definida como uma doença 

consequente a uma resposta imunológica anormal, que ocorre após a ingestão ou 

contato com as proteínas do leite de vaca (LV)1, principalmente à beta-

lactoglobulina, alfa-lactoalbumina e caseína, sendo uma patologia que apresenta 

um amplo espectro de sintomas que variam de leve a grave2, 3. A APLV é 

normalmente transitória, e a tolerância costuma ser adquirida até os três anos de 

vida4. Entretanto, nos últimos anos, a prevalência e o tempo para adquirir a 

tolerância oral vêm aumentando5, 6. Considerando que o LV é usualmente o 

primeiro alimento inserido na dieta infantil e possui alto potencial alergênico, a 

APLV acomete principalmente crianças na primeira infância e é a mais frequente 

das alergias alimentares6, 7.  

 A APLV IgE mediada é caracterizada pelo aparecimento rápido dos 

sintomas, normalmente até duas horas após exposição ao alérgeno alimentar, 

sendo a anafilaxia a reação mais grave. Embora pouco frequente, quando ocorre, 

há necessidade de atenção especial e adequada, devido à sua gravidade e 

possível evolução fatal3.  

 O diagnóstico da APLV requer uma anamnese detalhada com uma história 

clínica sugestiva, exame físico, dieta de exclusão e a confirmação por testes e 

exames alérgicos específicos8. A dieta de exclusão é utilizada tanto para o 

diagnóstico quanto para o tratamento da APLV3. Os exames que auxiliam na 

detecção dos alimentos envolvidos e na origem dos sintomas são o teste cutâneo 

de hipersensibilidade imediata in vivo e a pesquisa de IgE específica in vitro9,10. O 

Desafio Oral para Alimentos ou Teste de Provocação Oral (TPO) como é 
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conhecido no Brasil é considerado ―Padrão Ouro‖ para alergia alimentar e é 

utilizado para definir o diagnóstico ou atestar tolerância oral de pacientes com 

APLV11. 

 O Ministério da Saúde (MS) recomenda que os lactentes sejam 

amamentados exclusivamente durante os primeiros seis meses de vida e de 

forma complementar até os dois anos ou mais12. Quando há suspeita diagnóstica 

ou diagnóstico definido de APLV em lactentes amamentados exclusivamente, a 

recomendação é que haja exclusão total de LV e derivados da dieta materna4. 

Nos lactentes não amamentados a recomendação é a suspensão das fórmulas 

infantis à base de proteínas de LV intactas e a introdução das fórmulas infantis 

especiais (hipoalergênicas)5, 13,14. 

 O tratamento de primeira linha para APLV é a dieta de exclusão total de LV 

e derivados. Entretanto, dieta de restrição realizada por longos períodos pela 

nutriz ou pelo bebê acima de seis meses de idade, sem uma dieta de substituição 

adequada, se torna um fator de risco nutricional podendo desencadear déficit 

nutricional energético-proteíco, de cálcio e vitamina D7. Dessa forma, faz-se 

necessário adequado acompanhamento nutricional, das nutrizes e dos lactentes, 

visando garantir adequação do consumo de nutrientes e energia, além do 

crescimento e desenvolvimento das crianças com APLV15. Durante a dieta de 

exclusão, preconiza-se a continuidade do aleitamento materno até dois anos ou 

mais como complemento, mas, se o lactente não pode ser amamentado, deve ser 

ofertado um substituto do leite materno de forma criteriosa. Os substitutos 

permitidos abrangem fórmulas infantis especiais (FIE) à base de proteína 
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hidrolisada de soja (FS), proteína hidrolisada de arroz (FPHA), extensamente 

hidrolisado do soro de LV (FEH) e à base de aminoácidos (FAA)8,16.  

 Uma questão importante a ser ressaltada é o custo elevado dessas 

fórmulas, muitas vezes tornando-as inacessíveis para grande parte da sociedade 

brasileira17. Assim sendo, o Estado deve se incumbir de seus deveres 

constitucionais disponibilizando recursos para assegurar, efetivamente, os direitos 

primordiais à saúde18. As políticas de alimentação e nutrição e de segurança 

alimentar e nutricional representam importantes marcos para a garantia do direito 

humano à alimentação adequada e saudável19, e estabelecem as obrigações 

governamentais que asseguram aos indivíduos com necessidades alimentares 

especiais o acesso aos recursos terapêuticos primordiais à manutenção da vida e 

saúde20. Dessa forma, é crucial que gestores públicos estabeleçam medidas que 

possibilitem o acesso às alternativas alimentares específicas para este grupo 

populacional21.  

 Nos últimos anos, houve um grande aumento de demandas judiciais para 

garantir o acesso às FIE contra as três esferas de gestão do SUS, em parte 

devido à ausência de diretrizes e protocolos específicos em alguns estados e 

municípios brasileiros, que estabeleçam critérios de dispensação de FIE, e 

também devido ao aumento da prevalência de APLV, muitas vezes devido a 

diagnósticos errôneos21, 22. 

A partir do momento que o diagnóstico de APLV é definido e o lactente não 

está sendo amamentado exclusivamente ao seio materno, existe uma grande 

necessidade da introdução das FIE, para garantir o crescimento e saúde desse 

paciente, conforme diretrizes e consensos internacionais e nacional1,5,8,13,14.  
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Dessa forma, o protocolo de dispensação de FIE é uma importante 

ferramenta para tomada de condutas de assistência e para garantir as 

necessidades nutricionais de maneira uniforme segundo os critérios 

cientificamente estabelecidos. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é 

analisar a adequação de protocolos de dispensação de fórmulas infantis 

especiais, à luz do consenso brasileiro sobre alergia alimentar, quanto aos 

métodos diagnósticos, quantidades e tipos de fórmulas dispensadas, critérios de 

inclusão e exclusão, faixa etária e quantitativo de protocolos existentes destinados 

a essa população. 

 
MÉTODOS 

 Trata-se de um estudo de análise documental e análise à luz do consenso 

brasileiro sobre alergia alimentar. Foram realizadas buscas nas páginas 

eletrônicas do Ministério da Saúde (MS), da Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no SUS (CONITEC) e das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) 

e Secretarias Municipais de Saúde (SMS), para localizar documentos 

governamentais e realizar um levantamento quantitativo dos protocolos de 

dispensação de fórmulas infantis especiais exclusivo com que abordam APLV, 

publicados entre 2007 a 2019. Quanto a literatura específica relacionada à alergia 

alimentar e APLV foi realizada uma busca nas bases científicas Pubmed, Lilacs, 

SciELO, Medline, Scopus e UpToDate, utilizando os seguintes descritores: 

hipersensibilidade alimentar, crianças, alimentos formulados e consenso.  

Após o levantamento foi observado que os municípios com > 500 mil 

habitantes tinham uma quantidade de protocolos proporcionalmente maior. Sendo 
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assim, optou-se por analisar a amostra que abrange proporcionalmente uma 

quantidade maior de protocolos. 

A análise à luz dos princípios e critérios do consenso foi quanto aos 

métodos diagnósticos, tipos e quantidade de fórmulas infantis especiais 

dispensadas e faixa etária. A análise dos critérios de inclusão de exclusão foi 

realizada à partir de literatura específica direcionada a construção de 

protocolos107.  

 
RESULTADOS  

 Dos protocolos analisados, 50,0% eram exclusivos para APLV. Quanto aos 

métodos diagnósticos, 25,0% utilizaram todos os métodos preconizados pelo 

consenso. No que se refere aos tipos de fórmulas infantis especiais, 62,5% 

dispensam todas as fórmulas preconizadas para pacientes com APLV (proteína 

hidrolisada de soja, proteína extensamente hidrolisada de leite de vaca e 

aminoácidos). No que diz a respeito à quantidade de fórmulas dispensadas, 50% 

estipulam a quantidade. Sobre os critérios de inclusão e exclusão, 91,7% citam o 

de inclusão e 75% de exclusão. Em relação à faixa etária, 54,2% só incluem 

crianças de 0 a 24 meses. (Tabela 4). Foram encontrados sessenta e dois 

protocolos, e avaliados vinte e quatro que atenderam aos critérios de inclusão do 

estudo (Tabela 1). Entre as 26 estados e distrito federal apenas 33,3% 

produziram protocolos e dos 38 municípios com mais de 500 mil habitantes, 

31,7% o fizeram. (Tabela 2). 
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Tabela 1. Protocolos encontrados por região do Brasil, população atendida e 

esfera governamental a que se refere. 

Região/Estado ou Município N de Habitantes1 
Esfera 

Governamental 

Norte 
  

Pará/PA 7.581.051 Estadual 

Rondônia/RO 1.562.409 Estadual 

Belém/PA 1.393.399 Municipal 

Tocantins/TO 1.383.445 Estadual 

Ananindeua/PA2 471.980 Municipal 

Boa Vista/RR2 284.313 Municipal 

Barcarena/PA2 99.859 Municipal 

Tucuruí/PA2 97.128 Municipal 

Nordeste 
  

Ceará/CE 8.452.381 Estadual 

Salvador/BA 2.675.656 Municipal 

Fortaleza/CE 2.452.185 Municipal 

Sergipe/SE 2.068.017 Estadual 

Teresina/PI 814.230 Municipal 

Natal/RN 803.739 Municipal 

João Pessoa/PB 723.515 Municipal 

Jaboatão dos Guararapes/PE 644.620 Municipal 

Olinda/PE2 377.779 Municipal 

Caruaru/PE2 314.912 Municipal 

Parnamirim/RN2 202.456 Municipal 
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Teixeira de Freitas/BA2 138.341 Municipal 

Conde/PB2 21.400 Municipal 

Centro-Oeste   

Distrito Federal/DF 2.570.160 Federal 

Distrito Federal/DF 2.570.160 Federal 

Distrito Federal/DF 2.570.160 Estadual 

Goiânia/GO 1.302.001 Municipal 

Dourados/MS2 196.035 Municipal 

Jataí/GO2 88.006 Municipal 

Juara/MT2 32.791 Municipal 

Diamantino/MT2 20.341 Municipal 

Sudeste 
  

São Paulo/SP 41.262.199 Estadual 

Espírito Santo/ES 3.514.952 Estadual 

Belo Horizonte/MG 2.375.151 Municipal 

Belo Horizonte/MG 2.375.151 Municipal 

Uberlândia/MG 604.013 Municipal 

Contagem/MG 603.442 Municipal 

Niterói/RJ2 487.562 Municipal 

Angra dos Reis/RJ2 169.511 Municipal 

Conselheiro Lafaiete/MG2 116.512 Municipal 

Jandira/SP2 108.344 Municipal 

São Sebastião do Paraíso/MG2 64.980 Municipal 

Pedro Leopoldo/MG2 58.740 Municipal 
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Jaguariúna/SP2 44.311 Municipal 

São Lourenço/MG2 41.657 Municipal 

Santa Rita do Sapucaí/MG2 37.754 Municipal 

Carmo da Cachoeira/MG2 11.836 Municipal 

Sul   

Rio Grande do Sul/RS 10.693.929 Estadual 

Curitiba/PR 1.751.907 Municipal 

Maringá/PR2 357.077 Municipal 

Ponta Grossa/PR2 311.611 Municipal 

Blumenau/SC2 309.011 Municipal 

São José dos Pinhais/PR2 264.210 Municipal 

Criciúma/SC2 192.308 Municipal 

Guarapuava/PR2 167.328 Municipal 

Brusque/SC2 105.503 Municipal 

Almirante Tamandaré/PR2 103.204 Municipal 

Dois Vizinhos/PR2 36.179 Municipal 

Santa Helena/PR2 23.413 Municipal 

Balneário Piçarras/SC2 17.078 Municipal 

Guaraqueçaba/PR2 7.871 Municipal 

Nova Esperança do 
Sudoeste/PR2 

5.098 Municipal 

Mercedes/PR2 5.046 Municipal 

Lupionópolis/PR2 4.592 Municipal 

Nota: 1Fonte dos dados: https://cidades.ibge.gov.br/brasil, MS, SES e SMS; 

2Protocolos excluídos da análise por se referirem a populações com menos de 

500.000 habitantes. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil
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Tabela 2. Total de Unidades Federativas e Municípios e percentual dos que 

possuem Protocolos de Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais 

Estados e Municípios Brasileiros n n % 

Estados/Distrito Federal 27 9* 33,3 

Municípios ˃ 500 mil habitantes 38 12 31,6 

Municípios ˂ 500 mil habitantes 5.532 38 0,69 

Nota: *Para o Distrito Federal foram encontrados 3 protocolos e 2 para Belo 

Horizonte totalizando 62 protocolos; Fonte dos dados: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil   

 

 

Figura 1. Quantificação dos protocolos incluídos na análise, por região do Brasil. 

Fonte: Tabela 1 
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Estado Documento Objetivo Indicação Fórmulas Quant. de Fórmula  

Dispensada 

Método Diagnóstico Critérios de 

 Inclusão 

Critérios de  

Exclusão 

Faixa Etária 

SP – Sociedade 

Brasileira de 

Pediatria (SBP) e 
Associação 

Brasileira de 

Alergia e 
Imunologia 

(ASBAI) - 2007 

Consenso 

Brasileiro sobre 

Alergia 
Alimentar (AA) 

Auxiliar na 

compreensão dos 

mecanismos 
imunológicos 

envolvidos, diagnóstico 

e tratamento da AA. 

Pacientes com alergia 

alimentar 

Fórmula de soja; 

Fórmula extensamente 

hidrolisada e Fórmula 
de aminoácidos 

 

Avaliação adequada 

do estado nutricional 

com o objetivo de 
planejar e adequar a 

ingestão e às 

necessidades 
nutricionais da 

criança, de acordo 

com os tipos de 
alimentos permitidos. 

História clínica 

IgE sérica específica; 

Testes cutâneos (TC); 
Dieta de exclusão;  

Testes de provocação 

oral (TPO) (aberto e 
fechado) 

  Recomenda-se 

postergar a exposição 

ao alimento, quando 
as reações envolvidas 

são mediadas por 

IgE. Cerca de 25% 
das crianças com TC 

positivo, com 1 ano 

de idade persistem 
alérgicas ao leite ao 

final do terceiro ano 

de vida 

SP – Sociedade 
Brasileira de 

Pediatria (SBP) e 
Associação 

Brasileira de 

Alergia e 
Imunologia 

(ASBAI) - 2018 

Consenso 
Brasileiro sobre 

Alergia 
Alimentar (AA) 

Auxiliar na 
compreensão dos 

mecanismos 
imunológicos 

envolvidos, diagnóstico 

e tratamento da AA e 
APLV. 

Pacientes com alergia 
alimentar e APLV. 

Fórmula de soja; 
Fórmula extensamente 

hidrolisada, Fórmula de 
aminoácidos e * 

fórmula de arroz 

Alimento à base de 
aminoácidos para 

crianças até 10 anos 

Mistura à base de 
aminoácidos para 

preparação de mingau à 

partir do 6o mês de vida.  

Avaliação adequada 
do estado nutricional 

com o objetivo de 
planejar e adequar a 

ingestão e às 

necessidades 
nutricionais da 

criança, de acordo 

com os tipos de 
alimentos permitidos. 

História clínica 
IgE sérica específica; 

Testes cutâneos (TC); 
Dieta de exclusão; 

TPO abertos podem 

ser utilizados para 
confirmar reações 

IgE e não IgE 

mediadas e são, em 
geral, adequados para 

fins clínicos. 

  Recomenda-se 
postergar a exposição 

ao alimento, quando 
as reações envolvidas 

são mediadas por 

IgE. Cerca de 25% 
das crianças com TC 

positivo, com 1 ano 

de idade persistem 
alérgicas ao leite ao 

final do terceiro ano 

de vida 

Pará/PA 
Secretaria 

Estadual de 

Saúde - 2015 

Instrução 
normativa    n° 

003 Dispõe sobre 

processo de 
obtenção de 

fórmulas 

nutricionais 
especiais. 

Dispensação de 
fórmulas infantis 

especiais no âmbito do 

SUS. 

Não cita Dietas enterais, 
fórmulas infantis e/ou 

suplementos 

alimentares. 

Quant. dispensada 
será de acordo com a 

prescrição 

médica/nutricional 

Não especifica 
paciente vem 

encaminhado. 

Cartão do SUS; 
prescrição médica e 

nutricional do SUS, 

laudo médico e 
nutricional do SUS. 

Não cita Não cita 

Quadro 1. Itens Selecionados dos Protocolos Incluídos no Estudo para Avaliação Comparativa  
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Rondônia 

Secretaria 
Estadual de 

Saúde  

Portaria N° 
1202/GAB/SES

AU de 

20/07/2017           

Protocolo de 

Dispensação de 
Fórmulas Infantis 

e Dietas Enterais 

de uso Adulto e 
Infantil       

Estabelecer critérios 

para a dispensação de 
fórmulas infantis e 

dietas enterais 

pediátricas para 
situações especiais 

disponibilizadas pela 

Secretaria de Estado da 

Saúde do Estado de 

Rondônia. 

Doenças agudas ou 

crônicas 

Fórmula de Soja; 

Fórmula Extensamente 
hidrolisada, 

Fórmula de 

aminoácidos. 

Não cita antes dos 12 

meses. 
A partir dos 12 meses 

o volume é limitado a 

600 ml/dia. 
Paciente com risco 

nutricional ou 

desnutrido o volume 

será pleno 

Histórica clínica 

sugestiva para APLV; 
Dieta de exclusão 

Crianças menores de 6 

meses com APLV IgE 
mediada; Crianças de 0 

a 12 meses com APLV 

não mediada; Crianças 
0 a 12 meses com 

APLV ou alergia a 

proteína de soja com 

manifestações 

digestivas e extra 

digestivas mediadas por 
IgE, má absorção, 

enterorragia e déficit 
nutricional. 

Pacientes que não 

comprovarem 
rigorosamente os 

critérios de inclusão 

descritos, por 
avaliações clínicas 

periódicas, nos 

intervalos 

determinados para a 

faixa etária. 

Crianças 0 a 12 

meses. 

Belém/ PA 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde - 2010 

 

Protocolo de 

Normatização da 

Dispensação de 
Fórmulas Infantis 

Especiais a 

pacientes com 

APLV 

Garantir o atendimento 

às crianças portadoras 

de Alergia Alimentar;      
Acolher através dos 

profissionais: Assistente 

Social e Nutricionista, 

as crianças portadoras 

de alergia alimentar;               

Promover o 
acompanhamento do 

quadro clínico;                                                  

Acompanhar as 
adequações dietéticas 

necessárias;                                              

Fornecimento das 
fórmulas infantis 

especiais. 

Alergia Alimentar 

 

Não cita Não cita quantidade 

dispensada 

História clínica, 

exame físico e 

exames laboratoriais. 

Crianças de 0 a 36 

meses; Residente no 

município Belém; 
Laudo médico emitido 

pelo Gastropediatra do 

SUS 

Alta médica;                       

Mudança de 

domicilio para outro 
Município;                                                 

Duas faltas 

consecutivas, sem 

justificativa, na 

avaliação médica;            

Por abandono, 
quando o responsável 

deixar de receber o 

produto por mais de 
quinze dias;                                   

Vencimento do laudo. 

Crianças na faixa 

etária de 0 a 36 meses 

de idade 

Tocantins/TO 

Comissão 
Intergestores 

Bipartite do  

Resolução – CIB 
N°  315/2013  

Protocolo de 

Normatização 
Estadual para 

Dispensação de 

Fórmulas Infantis 
Especiais a 

pacientes com 

APLV.  
 

 
 

Garantir o atendimento 

(acompanhamento) do 
paciente pelo médico e 

nutricionista;  

Alergia alimentar 

 
 

Fórmula extensamente 

hidrolisada; Fórmula à 
base de proteína isolada 

de soja e fórmula de 

aminoácido. 

Quant. dispensada 

será calculada 
considerando a 

diluição da fórmula, 

esquema alimentar, 
volume e números de 

mamadas de cada 

faixa etária. 

História Clínica, 

exames diagnósticos. 

Ser residente no 

Tocantins; APLV para 
menores de dois anos; 

documentação    

completamente 
preenchida.  

 

Não ser residente do 

TO; > 3 anos; criança 
com diagnóstico não 

confirmado de APLV 

ou alergia alimentar 
múltipla; solicitação 

de fórmulas infantis 

especiais que não 
sejam feitas por 

pediatra, Gastro ou 
alergista; criança em 

AME  

Crianças com 23 

meses e 29 dias. 



101 

 

 

Ceará/CE 

Secretaria de 
Saúde do Estado 

- 2019 

Protocolo Clínico 

para Pacientes do 
Programa de 

Alergia à 

Proteína do Leite 
de 

Vaca 

Tem por finalidade 

estabelecer diretrizes 
para o atendimento 

ambulatorial e a 

dispensação 
de fórmulas especiais 

para crianças com 

diagnóstico de Alergia à 

Proteína 

do Leite de Vaca 

Alergia à Proteína 

do Leite de Vaca 

Fórmulas de proteína 

extensamente 
Hidrolisada com e sem 

lactose e as fórmulas à 

base de aminoácidos 

A quantidade será 

estabelecida pela 
nutricionista de 

acordo com a idade, 

peso, 
altura, capacidade 

gástrica. Ou seja, 

mediante cálculo da 

necessidade 

nutricional 

específica. 

História Clínica, 

Dieta de restrição, 
IgE e TPO duplo 

cego placebo 

controlado 

Diagnóstico de APLV, 

local de residência. 

Não ser residente do 

município de 
Fortaleza ou interior 

do Ceará; Crianças 

sem diagnóstico de 
APLV. 

0 a 36 meses e 3 a 15 

anos com diagnóstico 
de múltiplas alergias. 

Salvador/BA 
Secretaria 

Municipal de 

Saúde Nota 
Técnica N.º 02 

de 26 de agosto 

de 2014. 

Fornecimento de 
fórmulas infantis 

à base de 

hidrolisado 
proteico e 

aminoácidos para 

os 
munícipes de 

Salvador.  

 
 

 

 

Organização do fluxo 
de atendimento; Evitar 

a utilização incorreta ou 

mesmo não 
recomendada de 

fórmulas infantis 

especiais; Uso 
apropriado e racional 

dos recursos públicos;                                                 

Avaliação e 
acompanhamento de 

equipe 

multiprofissional, 
incluindo enfermeiro e 

psicólogo 

APLV  Fórmula de hidrolisado 
proteico; Fórmula de 

aminoácidos       

A quantidade a ser 
dispensada 

mensalmente será de 

acordo com a 
prescrição do 

nutricionista da 

rede municipal, 
conforme 

recomendação para a 

idade e estado 
nutricional da 

criança. 

TPO (não cita qual o 
método utilizado) 

Não cita Não cita Crianças com idade 
máxima de 24 meses. 

exceto em situações 

de risco nutricional, 
com avaliação do 

profissional 

responsável (eis) pelo 
acompanhamento na 

rede municipal de 

saúde. 

Fortaleza/CE 

Secretaria 
Estadual de 

Saúde - 2016 

Protocolo de 

Diretrizes 
Clínicas de 

Atenção à 

Criança - 
Programa de 

Alergia 

Alimentar/ 
APLV para 

Crianças 

Menores de Três 
Anos.   

 

Fluxo de atendimento 

ao paciente inserido no 
programa de 

AA/APLV. 

APLV Cita no documento com 

referência fórmulas 
especificas, mas não diz 

quais. 

Não cita a quant. Cita no documento 

com referência 
avaliação diagnóstica 

através de história 

clínica, dieta de 
exclusão, IgE sérica 

específica, TPO (não 

cita qual o método 
utilizado) 

Encaminhamento para o 

Programa APLV 

Não cita Crianças menores de 

3 anos 
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Sergipe/SE 

Secretaria de 
Estado de Saúde 

- 2018  

Protocolo Clínico 

Estadual de 
Alergia 

Alimentar à 

Proteína do Leite 
de Vaca (APLV) 

Governo de 

Sergipe 

 

 

 
 

 

 

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. 

 

 

Alergia alimentar 

múltipla; APLV;                      
Eczema atópico grave; 

Esofagite Eosinofílica; 

Enteropatias; FPIES;  
Sintomas 

gastrointestinais graves;             

desnutrição. 

 

Fórmula infantil à base 

de soja; 
Fórmula infantil à base 

de proteína 

extensamente 
hidrolisada; 

Fórmula infantil à base 

de aminoácidos; 

Fórmula infantil à base 

de leite de vaca sem 

lactose. 
 

 

O médico do núcleo 

de AA irá fazer a 
descrição da fórmula, 

quantidade de 

fórmula diária e total 
de latas/mês, com 

quantidades pré-

estabelecidas. 

 

1mês – 11 latas 

2, 3, 4 e 5 meses – 12 
latas 

6 e 7 meses – 13 latas 

8 e 9 meses – 10 latas 
10 e 11 meses – 9 

latas 

12 meses – 10 latas 
13 a 24 meses – 8 

latas 

Com adição de 20% 

de margem de 

segurança. 

 
O cálculo considerou 

o requerimento 

energético diários de 
meninos 

(FAO/OMS/ONU, 

2004) 
 

 

História Clínica, dieta 

de exclusão, IgE 
específica, teste de 

puntura, TPO aberto. 

Ser residente de 

Aracajú; 
Receber ≤ que três 

salários mínimos e 

recebe 100% da SMS; 
≥ que três salários 

mínimos e recebe 2/3 

na SES e 1/3 na SMS; 

Se reside em outro 

município e recebe 

100% do SES. 
 

Não ser residente em 

Sergipe; 
Ser > dois anos de 

idade,  

Recusa do (a) genitor 
(a) ou responsável 

pela criança em 

seguir o tratamento e 

acompanhamento 

proposto por este 

protocolo, Criança 
com diagnóstico não 

confirmado de 

APLV; 
Criança que 

desenvolveu 

tolerância clínica à 
proteína do leite de 

vaca; 

Criança em 

aleitamento materno 

exclusivo, ou em 

aleitamento materno 
e alimentação 

complementar; 

 

Crianças até 24 meses 

Teresina/PI 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde 

Portaria/PRES/F
MS N° 217/2015  

Normas e 

condutas para 
dispensação das 

dietas enterais 

industrializadas e 
fórmulas infantis 

especiais.  

Organizar e sistematizar 

o atendimento às 
solicitações de dietas 

enterais industrializadas 

e fórmulas infantis 
especiais 

Não cita Não cita A quant. será 

solicitada com laudo 
nutricional, atestando 

o diagnóstico 

nutricional, 
característica da 

dieta, volume e 

frequência diária.  

Não cita Residente em Teresina 

e assistido por serviço 
de saúde do SUS; laudo 

de solicitação de dieta 

enteral industrializada 
ou de fórmula infantil 

especial feito pelo 

profissional de saúde, 
no exercício regular de 

suas funções no SUS. 

Não cita Não cita 
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Natal/RN 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde - 2018 

Ato Normativo 

para Dispensação 
de Fórmulas 

Especiais para 

Crianças com 
Alergia à 

Proteína do Leite 

de Vaca na Rede 

SUS.  

 

 
 

 

 

Estabelecer diretrizes 

para uso e dispensação 
de Fórmulas Infantis 

Especiais destinadas às 

crianças com Alergia a 
Proteína de Leite de 

Vaca (APLV)  

APLV      Fórmulas infantis à base 

de proteína de soja;                
Fórmulas infantis  à 

base de proteína 

extensamente 
hidrolisada;            

Fórmulas infantis à base 

de aminoácidos livres. 

A quant. será 

calculada pela 
nutricionista de 

acordo com 

necessidades 
nutricionais e de 

acordo com as 

recomendações 

oficiais da 

FAO/OMS/ONU de 

2004, por idade, 
sendo o n° de latas 

necessárias para 

crianças em uso de 
fórmulas, sem 

aleitamento materno, 

pré-estabelecido.  
RN – FH e FAA 9 

latas/mês. 

1-6 meses FEH e 

FAA 11 latas/mês. 

12-24 meses – FS, 

FEH e FAA 8 
latas/mês 

26-36 meses – FS, 

FEH e FAA 4 
latas/mês 

Dieta de eliminação, 

TPO 

Crianças munícipes de 

Natal de 6 a 24 meses 
de idade que 

apresentarem história 

clínica sugestiva e 
resultados positivos no 

TPO compatíveis para a 

alergia à proteína do 

leite de vaca;                               

Crianças munícipes de 

Natal de 24 a 36  meses 
de idade 

que apresentarem 

história clínica 
sugestiva, resultados 

positivos no TPO 

compatíveis para a 
alergia à proteína do 

leite de vaca, Escore - Z 

< - 2 na avaliação de 

peso para idade, 

múltiplas alergias 

alimentares e parecer 
médico carimbado e 

assinado por três 

gastroenterologistas 
da CIAFE (Comissão 

Interinstitucional de 

Avaliação para uso de 
Fórmulas Especiais); 

 Apresentar melhora 

completa de sinais e 
sintomas relacionados 

à APLV; Negativar 

TPO ao longo da 
conduta adotada;                  

Não apresentar TTO 

de monitoramento 

conforme 

normatizado;                         

Não apresentar o 
parecer da Comissão 

(CIAFE) renovado a 

cada três meses;                
Completar vinte e 

quatro meses de 

idade; 

Crianças até 36 

meses. 

João Pessoa/PB 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde - 2015 

Protocolo e 

Fluxo de Acesso 

a Dietas 

Especiais aos 

Usuários do 
SUS.  

Definir Protocolos e 

fluxo de acesso para 

atender usuários 

portadores de 

patologias em 
tratamento ambulatorial 

ou domiciliar residente 

em João Pessoa quanto 
às suas necessidades de 

dietas especiais através 

da inserção no serviço 
instituído no Município; 

Avaliar e garantir a 

adequação da 

solicitação do usuário 

 Intolerância à lactose; 

Alergia à proteína do 

leite de vaca; Diabetes 

tipo 1 

(insulinodependente), 
Nefropatias; 

Hepatopatias; 

Gastropatias; 
Neoplasias; 

Neuropatias. 

Suplementos orais 

hiperproteíco e 

hipercalórico; 

Suplemento para 

nefropata; Fórmula a 
base de soja; 

Fórmula de hidrolisado 

proteico com lactose; 
Fórmula de hidrolisado 

proteico sem lactose; 

Fórmula de 
aminoácidos. 

Não cita quantidade Não cita, paciente 

vem encaminhado 

pela rede SUS. 

Laudo Médico de 

profissional;                          

Laudo nutricional;           

Cópias de exames 

complementares, 
realizados na rede SUS 

e disponibilizados pela 

Secretaria de Saúde de 
João Pessoa. 

Solicitação de 

fórmulas infantis para 

portadoras de Alergia 

à proteína de Leite de 

vaca ou Intolerância à 
lactose maiores de 02 

(dois) anos; Usuário 

que não reside em 
João Pessoa; 

Formulários com 

preenchimento 
incompleto;  Laudos 

de profissionais 

médicos e/ou 

nutricionistas que não 

Crianças com APLV 

crianças até 24 

meses. 
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às dietas padronizadas 

dentro dos preceitos 
nutricionais; 

Estabelecer as 

condições para 
atendimento;                       

Assegurar o acesso de 

portadores de 

patologias que 

necessitam de terapia 

nutricional em 
tratamento ambulatorial 

ao Núcleo de 
Atendimento a Dietas 

Especiais, serviço 

instituído pelo 
município. 

compõe a REDE SUS 

de 
João Pessoa;            

Solicitação de 

qualquer fórmula 
nutricional não 

inclusa no elenco 

padronizado de dietas 

especializadas do 

município de João 

Pessoa. 

Jaboatão dos 

Guararapes/PE 

Secretaria 

Municipal de 

Saúde - 2015 

Protocolo de 

Identificação de 

APLV e 

Dispensação de 

Fórmulas Infantis 

Especiais  

Fluxo para dispensação 

de fórmulas especiais 

aos portadores de 

alergia alimentar e 

outras patologias 

gastrointestinais 

APLV, intolerância à 

lactose 

Fórmula de soja, 

fórmula extensamente 

hidrolisada, 

Quant. será estipulada 

pela avaliação 

nutricional.  

TPO (não cita qual o 

método utilizado) 

Ter solicitação do 

Gastropediatra com 

parecer do nutricionista 

da rede municipal e 

parecer social. 

Não ser Munícipe de 

Jaboatão dos 

Guararapes; Mudança 

de endereço para 

outro município; não 

comparecimento do 
responsável por mais 

de 2 meses sem 

justificativa; óbito do 
menor; alta médica; 

idade máxima 18 

meses. 

Criança até 18 meses 

Distrito 

Federal/DF 

Secretaria de 

Estado de Saúde  

Portaria N° 478 

de 06/09/2017 
 

Regulamento 

Técnico para o 

Fornecimento de 

Fórmulas para 

Fins Especiais 

para 
Atendimento 

Domiciliar 

 

Definir normas e 

critérios para o 

cadastramento de 

pacientes em uso de 

fórmulas para fins 

especiais em regime de 
atendimento domiciliar 

e para a dispensação 

ambulatorial destas 
fórmulas, por 

intermédio da 

Secretaria de Estado de 
Saúde, no âmbito do 

Distrito Federal. 

Fibrose cística; 

epidermólise bolhosa 

congênita; DII; APLV, 

Galactosemia, úlcera de 

pressão, DRC, Câncer, 

SIDA,  

Não cita Não cita quantidade a 

ser dispensada. 

Não cita Morar no DF; ser 

usuário do SUS/DF; 

apresentar TCIE; ter 

sido atendido ou 

internado previamente 

pela doença de base; 
possuir condições 

adequadas para o 

preparo, administração 
e armazenamento 

Informações falsas; 

mudança de 

domicílio; não 

retirada do produto 

por mais 6 meses 

consecutivos, 
crianças com APLV 

com mais de 2 anos. 

24 meses 
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Ministério da 

Saúde 
(CONITEC) - 

2017 
 

Protocolo Clínico 

e Diretrizes 
Terapêuticas 

APLV  

 
Ainda não foi 

aprovado 

Não cita APLV Fórmula de soja, 

Fórmula extensamente 
hidrolisada, 

Fórmula de 

aminoácidos. 

Quant. especificada 

no Protocolo de 
Fórmulas 

Nutricionais para 

Crianças com APLV 
do MS. 

História Clínica 

sugestiva para APLV; 
Dieta de exclusão; 

TPO duplo cego; 

dosagem de IgE 
específica, teste 

cutâneo de leitura 

imediata. 

História clínica 

sugestiva de APLV; 
resultado positivo de 

TPO; ter tido anafilaxia; 

Crianças até 6 meses 

com AM exclusivo 
sem diagnóstico de 

APLV; Crianças de 6 

a 24 meses em AM e 
com alimentação 

complementar sem 

inclusão de PLV. 

24 meses 

Ministério da 

Saúde 
(CONITEC) - 

2018 

Fórmulas 

Nutricionais para 
Crianças com 

APLV. 

 
 

Incorporação das 

fórmulas nutricionais 
para crianças 

com alergia à proteína 

do leite de vaca 
(APLV)  

APLV Fórmula de soja, 

Fórmula extensamente 
hidrolisada com e sem 

lactose, 

Fórmula de aminoácido. 

Os cálculos levam em 

consideração as 
recomendações de 

calorias e nutrientes, 

principalmente o 
cálcio, da OMS. 

< 6 meses 7 a 9 latas 

de FH ou FAA  
6-12 – Soja 6 a 7 

latas ou de 5 a 6 latas 

de FH e FAA. 
12-24 5 a 6 latas de 

soja ou FH ou 6-7 

latas de FAA.  

História clínica 

sugestiva; TPO 
(Duplo Cego) 

Os mesmos do PCDT Os mesmos do PCDT 24 meses 

Goiânia/GO 

Secretaria 

Municipal de 
Saúde  

Portaria n° 271de 

29 de dezembro 
de 2011. 

Protocolo Clínico 

de Fórmulas 

Alimentares para 
Pacientes 

Pediátricos, em 

Especial para os 
Casos de APLV. 

 

 
 

 

Organizar o fluxo de 

pacientes pediátricos 

com diagnóstico de 
alergia alimentar e com 

indicação de usar 

fórmulas especiais; 
 

APLV; 

Alergia alimentar 

múltipla; síndromes 
disabsortivas; esofagite 

e 

Gastroenteropatia 
eosinofílica; 

desnutrição; risco 

nutricional; 
neuropatias/síndromes 

específicas.  

Fórmula de Soja; 

Fórmula Extensamente 

hidrolisada, 
Fórmula de 

aminoácidos. 

Quant. dispensada 

para crianças com 

idade entres 6-12 
meses - 600ml/dia (8 

latas mês),        > de 1 

ano - 450ml/ dia (6 
latas mês) 

História Clínica, 

exames laboratoriais, 

dieta de exclusão, 
TPO (não cita qual o 

método utilizado) 

Ser morador do 

município de Goiânia; 

Crianças com 
manifestações clínicas 

sugestivas de APLV; 

Idade até 2 anos 
incompletos; 

Suspeita de APLV com 

DRGE. 

Residir em outro 

município; 

Mudar-se de Goiânia; 
Receber alta médica 

e/ou Nutricional; 

Usuário/Cuidador não 
aceitar o tratamento 

proposto. 

 

Crianças  

São Paulo/SP 

Secretaria do 

Estado de Saúde  
Resolução SS – 

336, de 27-11-

2007 

Protocolo Clínico 

para 

Normatização da 
Dispensação de 

Fórmulas Infantis 

Especiais para 
Pacientes com 

APLV, atendidos 

pelo SUS. 

Sistematizar o 

atendimento às 

solicitações de 
Fórmulas Infantis 

Especiais para pacientes 

com alergia à proteína 
do leite de vaca, no 

âmbito do Estado de 

São Paulo. 

APLV Fórmula Extensamente 

Hidrolisada;          

Fórmula de Soja;          
Fórmula de 

Aminoácidos 

Nota Técnica AF/SS 

nº 08, de 01 de 

outubro de 2013 
 

Quantidade de 

fórmula infantil 
prevista para crianças 

até 2 anos de idade. 

Dieta de exclusão, 

TPO (não cita qual o 

método utilizado) 

Não cita Crianças que não 

responder ao 

tratamento dentro de 
12 semanas, mesmo 

na vigência de 

fórmulas específicas. 

Crianças até 24 meses 
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Espírito Santo 

Secretaria de 
Estado de Saúde 

Portaria 054-R, 

28/04/2010 

Critérios de uso 

de Fórmulas 
Infantis e Dietas 

Enterais 

Pediátricas para 
Situações 

Especiais. 

 

 

 

 
 

Estabelecer critérios 

para a dispensação de 
fórmulas infantis e 

dietas enterais 

pediátricas para 
situações especiais 

disponibilizadas pela 

Secretaria de 

Estado da Saúde do 

Estado do Espírito 

Santo. 

Situações especiais que 

utilizam fórmulas 
infantis e dietas enterais 

(Sonda enteral 

exclusiva); 
Comprometimento do 

estado nutricional por 

doenças agudas ou 

crônicas;                       

Má Absorção; 

Intolerância à lactose e 
Alergia à proteína do 

leite de vaca;            
Intolerância alimentar; 

Alergia alimentar. 

 
 

Fórmula Semi-

Elementar Infantil;               
Fórmula Elementar 

Infantil; Dieta Enteral 

Polimérica Pediátrica 
padrão;        Dieta 

Enteral Semi-Elementar 

pediátrica;       Dieta 

Enteral elementar 

pediátrica. 

Não cita a quant. 

dispensada para 
crianças menores de 

12 meses. Acima 

dessa idade a 
quantidade será 

limitada em 

600mL/dia. Pacientes 

em risco nutricional 

ou desnutrição, o 

volume poderá ser 
pleno de acordo com 

a avaliação clínica 
individualizada. 

História clínica 

sugestiva; dieta de 
exclusão; TPO (não 

cita qual o método 

utilizado) 

Crianças de 1 a 10 anos; 

desnutrição;                        
uso exclusivo de 

nutrição enteral; 

Crianças de 1 a 10 anos 
com APLV ou alergia a 

proteína de soja;                                          

Má absorção.  

 

Não seguir as 

recomendações 
médicas e 

nutricionais;                  

Recuperação 
nutricional 

estabelecida e em 

condições clínicas de 

manter 

aporte nutricional 

adequado; 
Recuperação do 

comprometimento 
intestinal com 

restabelecimento da 

função absortiva;                            
Ausência de sintomas 

de APLV em resposta 

ao Teste de 
Provocação. 

Crianças, adolescentes e 

adultos. 

Belo 

Horizonte/MG 

Secretaria 
Municipal 

Diretrizes 

Assistenciais e 

Protocolo de 
Atendimento às 

Crianças com 

Alergia à 
Proteína do Leite 

de Vaca da Rede 

SUS.  

Realizar avaliação 

clínica e nutricional das 

crianças com suspeita 
ou diagnóstico prévio 

de AA incluído no 

programa por equipe 
multidisciplinar 

especializada do 

ambulatório de APLV 
na unidade de 

referência; 

Definir condutas de 

tratamento para AA, em 

conformidade com as 

diretrizes propostas no 
Consenso Brasileiro de 

AA e demais artigos de 

revisão; 
Indicar, orientar, 

executar e supervisionar 

os testes de 
desencadeamento oral; 

Oferecer suporte e 

material de apoio às 

famílias na orientação à 

APLV Fórmulas a base de 

proteína de soja isolada; 

Fórmulas de proteína 
extensamente 

hidrolisada; 

Fórmulas de 
aminoácidos. 

Quant. estabelecida 

no Protocolo para 

dispensação de 
fórmulas alimentares 

industrializadas 

História clínica, dieta 

de exclusão, TPO 

aberto, Teste alérgico 
cutâneo, IgE 

específica. 

Ser residente de BH; 

Apresentar diagnóstico 

ou suspeita de APLV na 
faixa etária de 0 a 11 

anos 11 meses e 29 

dias; 
Assinatura do termo de 

adesão ao programa 

pelos pais ou 
responsável legal pela 

criança.  

Recusa dos pais ou 

responsável legal em 

aceitar o protocolo e 
a não assinatura do 

termo de adesão ao 

programa; 
Não ser residente em 

BH; 

Apresentar mais de 
duas faltas não 

justificadas às 

consultas e/ou 

procedimentos 

agendados na URS 

Saudade.  

12 meses 
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dieta com restrição 

conforme a faixa etária 
da criança, indicando o 

uso de fórmula infantil 

especial quando 
necessário. 

Belo 

Horizonte/MG 

Secretaria 
Municipal 

Protocolo para 

dispensação de 

fórmulas 
alimentares 

industrializadas           

da Rede SUS  
 

 

 

Sistematizar critérios 

para dispensação de 

fórmulas alimentares 
industrializadas;               

Informar aos 

profissionais de saúde 
da Rede SUS-BH e aos 

usuários, os critérios e 

fluxos para dispensação 
de fórmulas alimentares 

industrializadas; 

Informar aos 
profissionais de saúde 

da Rede SUS-BH e aos 

usuários, o padrão de 

fórmulas alimentares 

industrializadas a serem 
disponibilizadas pela 

SMSA. 

IRC, Diarreia crônica, 

Lesão por pressão, 

desnutrição, cardiopatia 
congênita, câncer, 

Diabetes, sequelas 

neurológicas, APLV, 
doença de Crohn, 

doenças inflamatórias 

intestinais, fístulas, 
síndrome do intestino 

curto.  

Paciente com APLV 

Fórmulas a base de 

proteína de soja isolada; 
Fórmulas de proteína 

extensamente 

hidrolisada; 
Fórmulas de 

aminoácidos. 

 Quant. a ser 

dispensada segundo 

prescrição e critério 
clínico 75% do GET. 

Paciente com APLV 

História clínica, dieta 

de exclusão, TPO 
aberto, Teste alérgico 

cutâneo, IgE 

específica. 

Ser residente de Belo 

Horizonte; 

Apresentar diagnóstico 
ou suspeita de APLV na 

faixa etária de 0 a 11 

meses e 29 dias; 
Assinatura do termo de 

adesão ao programa 

pelos pais ou 
responsável legal pela 

criança.  

Recusa dos pais ou 

responsável legal em 

aceitar o protocolo e 
a não assinatura do 

termo de adesão ao 

programa; 
Não ser residente em 

BH; 

Apresentar mais de 
duas faltas não 

justificadas às 

consultas e/ou 
procedimentos 

agendados na URS 

Saudade.  

Paciente com APLV 

Lactentes entre 0 a 11 

meses e 29 dias. 
 

Uberlândia/MG 

Secretaria 
Municipal de 

Saúde – Revisão 

2016 

Programa de 

Tratamento 
Pediátrico da 

APLV e Diretriz 

para Utilização 
de Fórmulas 

Especiais  

Organizar o fluxo de 

pacientes pediátricos 
com diagnóstico de AA; 

Estabelecer critérios 

clínicos e laboratoriais 
para o correto 

diagnóstico de AA; 

Evitar a utilização 
incorreta ou mesmo não 

recomendada de 

fórmulas especiais; 
Contemplar o paciente 

com diagnóstico de 

Alergia Alimentar de 
forma multidisciplinar; 

Estimular o aleitamento 

materno exclusivo até 6 
meses de vida. 

APLV Fórmula polimérica 

sem lactose; 
Fórmula extensamente 

hidrolisada sem lactose; 

Fórmula extensamente 
hidrolisada com lactose; 

Fórmula de soja; 

Fórmula de aminoácido. 

Quant. dispensada 

será de acordo com a 
prescrição 

médica/nutricional 

Suspeita clínica 

sugestiva; Dieta de 
exclusão; TPO (não 

cita qual o método 

utilizado); IgE sérica 
e teste cutâneo de 

hipersensibilidade 

imediata. 

Crianças com suspeita 

de alergia alimentar.   

Não cita Criança até 24 meses 
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Rio Grande do 

Sul/RS 
Resolução n° 

216/2014 – 

CIB/RS 

Protocolo de 

Dispensação das 
Fórmulas 

Nutricionais 

Especiais. 
 

 

 

 

 

 
 

Definir diretrizes para 

dispensação de 
Fórmulas Nutricionais 

Especiais 

disponibilizadas pela 
Secretaria Estadual da 

Saúde do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

APLV e outras 

patologias 
 

Fórmula de isolado de 

soja; 
Fórmula semi-

elementar; 

Fórmula elementar; 
Fórmula infantil 

nutricionalmente 

completa para criança 

1-10anos. 

Não cita quantidade. História Clínica 

sugestiva, teste 
cutâneos de leitura 

imediata, dieta de 

exclusão, exames 
laboratoriais, TPO 

(não cita qual o 

método utilizado) 

Alimentação através de 

sonda;  
Doenças alérgicas e 

imunológicas; 

Neoplasia; Doença do 
esôfago; Desnutrição; 

Doenças neurológicas; 

Doenças degenerativas; 

Distúrbios de absorção 

de nutrientes. 

Não cita Crianças, 

Adolescentes e 
adultos. 

Curitiba/PR 
Secretaria 

Municipal de 

Saúde - 2011 

Protocolo do 
Programa de 

Atenção 

Nutricional às 
Pessoas com 

Necessidades 

Especiais de 

Alimentação  

 

 
 

 

Orientar as equipes das 
UBS da SMS de 

Curitiba em relação aos 

critérios e fluxos para 
inclusão, 

acompanhamento e 

tratamento das pessoas 

com necessidades 

especiais de 

alimentação no PAN. 

APLV; 
Intolerância à lactose; 

Alergia ovo e soja; 

Desnutrição primária; 
Desnutrição secundária; 

Usuários com 

alimentação via sonda; 

Cardiopatias;       

Câncer;                             

mal formações; 
Procedimentos 

cirúrgicos.  

 

Fórmula de partida; 
Fórmula de seguimento; 

Fórmula sem lactose; 

Fórmula de soja; 
Fórmula extensamente 

hidrolisada; 

Fórmula de 

aminoácidos; 

Suplemento nutricional 

com fibra; 
Suplemento nutricional 

hipercalórico e 

hiperproteíca. 
Módulo de Ptn; 

Quant. de FIE será 
solicitada pela 

Nutricionista da UBS. 

< 1 ano a quant. 
recomendada no 

caderno de atenção 

básica saúde da 

criança – nutrição 

infantil e no guia 

alimentar para 
crianças menores de 2 

anos.  

Para crianças de 1 a 2 
anos a quant. 

fornecida será de no 

máximo de 5 latas de 
400g 

Para APLV - Dieta de 
exclusão, TPO (não 

cita qual o método 

utilizado) 

Ser residente de 
Curitiba; 

Ser usuário da UBS, 

com cadastro definitivo; 
Ter APLV, intolerância 

alimentar, ser menor de 

2 anos de idade; 

Desnutrição secundária; 

Doenças que 

comprometem o 
funcionamento do TGI; 

Terapia nutricional 

enteral via sonda. 

Mudar-se do 
município de 

Curitiba; 

Receber alta médica 
e/ou nutricional de 

referência da UBS; 

Usuário/cuidador não 

aceitar o tratamento e 

acompanhamento 

proposto pelo PAN. 

APLV até 2 anos de 
idade. Múltiplas 

alergias serão 

avaliadas  
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Tabela 3. Caracterização dos protocolos incluídos na análise. 

Patologias Abordadas n % 

APLV 12 50,0 

APLV e outras Patologias 11 45,8 

Não Cita 1 4,2 

Métodos Diagnósticos Citados 
  

IgE específica, TCLI e TPO  6 25,0 

IgE, TPO e Dieta de Exclusão 3 12,5 

Pesquisa de IgE Específica (In Vitro)  1 4,2 

Teste Cutâneo de Leitura Imediata (In Vivo) 0 0% 

Teste de Provocação Oral 3 12,5 

Dieta de Exclusão 1 4,2 

Não cita 6 25,0 

Tipos de Fórmula Especial Dispensada 
  

  

Soja, Extensamente Hidrolisada e Aminoácido 15 62,5 

Soja, Extensamente Hidrolisada e Aminoácido 15 62,5 

Soja e Extensamente Hidrolisada  1 4,2 

Não cita 5 20,8 

Quantidade de Fórmula Especial Dispensada   

De acordo com a prescrição Médica/Nutricionista 6 25,0 

Estipula quantidade dispensada 12 50,0 

Não estipula quantidade dispensada 6 25,0 

Critérios de Inclusão 
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Cita 22 91,7 

Não cita 2 8,3 

Critérios de Exclusão   

Cita 18 75,0 

Não cita 6 25,0 

Faixa Etária Incluída   

0 – 11 meses e 29 dias 4 16,6 

0 – 17 meses e 29 dias 1 4,2 

0 – 23 meses e 29 dias 13 54,2 

0 – 35 meses e 29 dias 4 16,6 

Não cita 2 8,3 

Fonte: Quadro 1: Itens selecionados dos protocolos incluídos no estudo 

para avaliação comparativa  
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R$ 67,40

80.369

R$ 79,96

45.239

R$ 170,00

46.173

R$ 51,00

67.731 R$ 41,48

7.190

R$ 68,00

8.646

Licitação SP/2018 Licitação ES/2018 Judicialização RJ/2018

FAA

FEH

DISCUSSÃO  

 
  Foram encontrados protocolos apenas para 37% (n=10) e 31,6% (n=12) dos 

estados e municípios com ˃ 500 mil habitantes, respectivamente. A solicitação de 

fórmulas nutricionais e alimentos por meio de ações judiciais contra as três esferas 

de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) têm crescido, constituindo-se como um 

problema para o Poder Público22. A necessidade de financiamento e a elaboração 

de protocolos, diretrizes terapêuticas e fluxos são demandas recorrentes em 

diversos espaços de pactuação e congressos regionais e nacionais que contam com 

a presença dos gestores22. Além disso, estados e municípios que tem protocolos 

clínicos de dispensação conseguem comprar FIE através de licitação pública por 

menor valor conforme demonstramos na figura abaixo. 

 

      

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Valores e quantidades de FIE compradas através de licitação e 

judicialização 

Fontes: SES/SP84, 85, SES/ES86, 87, SES/RJ88, 89. 

  A região em que foram encontrados mais protocolos destinados a populações 

com mais de 500 mil habitantes foi a Nordeste 33,3%. Região essa que, conforme 
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dados da II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais 

Brasileiras e Distrito Federal, realizada em 2009, tem o menor índice de aleitamento 

materno exclusivo (AME) entre as regiões brasileiras 34,9%90. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Venâncio et al91, mostrando que essa mesma 

região tem alta prevalência de desmame precoce, pois só 37% das crianças 

menores de 06 meses são amamentadas exclusivamente91, dados que podem 

indicar a introdução alimentar precoce, corroborando com aumento das alergias 

alimentares, principalmente a APLV7. O AME contém diversos benefícios: IgA 

secretora, que atua como obstrutor de antígenos alimentares e ambientais, assim 

como diversos elementos de amadurecimento da barreira intestinal e elementos 

imunorreguladores fundamentais na formação da microbiota, tendo ainda uma 

função significativa na indução da tolerância oral, quando o alérgeno alimentar é 

inserido de maneira complementar, em poucas quantidades1. O aleitamento materno 

deve ser recomendado de forma exclusiva até o sexto mês e complementado (por 

meio de alimentação complementar balanceada e equilibrada) até os dois anos ou 

mais12. Dessa maneira, a avaliação diagnóstica para APLV tem que ser realizada 

com muito cuidado, e, sempre que houver uma história sugestiva ou diagnóstico de 

APLV, deve ser incentivado o AME.  

  A avaliação diagnóstica da APLV deve ser realizada por meio de uma história 

clínica sugestiva, e se houver necessidade, deve ser complementada com pesquisa 

de IgE específica, testes cutâneos de leitura imediata, teste de provocação oral e 

dieta de exclusão5,92. Vinte e cinco por cento dos protocolos utilizam os métodos 

diagnósticos preconizados pelo Consenso Brasileiro (pesquisa de IgE específica, 

testes cutâneos de leitura imediata e teste de provocação oral). Quanto ao TPO, o 
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protocolo do MS43 preconiza a utilização do TPO duplo cego controlado por placebo, 

que é considerado padrão-ouro para o diagnóstico de APLV, mas a literatura afirma 

que sua indicação deve ser restrita a pesquisas científicas e situações específicas 

na prática clínica, pois demanda mais tempo, recurso material e humano. O TPO 

aberto é a primeira opção para avaliação de crianças menores de três anos, já que, 

nestes casos, apenas sintomas objetivos são esperados93, 94. Entretanto, o TPO não 

é requisito para diagnóstico de APLV mediada por IgE se os testes cutâneos ou de 

IgE específicas são positivos. Este teste só é indicado no caso de APLV mediada 

por IgE quando a história clínica é sugestiva e os resultados da IgE específica são 

negativos6.  

  Após a confirmação diagnóstica de APLV o lactente que não se encontra em 

aleitamento materno deverá ter uma alimentação que supra todas as suas 

necessidades nutricionais. O consenso brasileiro sobre alergia alimentar5 preconiza 

a utilização das FIE para suprir as necessidades dos lactentes de zero até os seis 

meses de idade, e após essa idade, como complemento alimentar até os dois anos 

ou mais, dependendo da gravidade das reações ocasionadas pela APLV e do tempo 

para aquisição da tolerância. 

  Os tipos de fórmulas dispensadas pelos programas é um fator importante no 

tratamento da APLV. Conforme preconiza o Consenso Brasileiro sobre Alergia 

Alimentar5, 62,5% dos protocolos dispensam FS, FEH e FAA. O tratamento da APLV 

consiste na eliminação total do leite de vaca do lactente que não esteja sendo 

amamentado, e leite e derivados da dieta materna, no caso de amamentação 

exclusiva ou não exclusiva5. No caso de lactentes com APLV, é imprescindível a 

utilização de fórmulas hipoalergênicas com o objetivo de evitar o desencadeamento 
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dos sintomas, a progressão da doença e evitar a piora da manifestação alérgica, 

proporcionando adequados crescimento e desenvolvimento das crianças5. Estudo 

realizado em um hospital infantil em Brasília/DF, concluiu que as FIE contribuem 

para o adequado estado nutricional de crianças com APLV95. Porém, as FAA, devido 

ao seu alto custo, são normalmente utilizadas por crianças com alergia alimentar a 

múltiplos alimentos; alergia grave como APLV; formas graves de APLV não mediada 

por IgE, como: esofagite eosinofílica, enteropatias e síndrome de enterocolite 

induzida por proteínas alimentares (FPIES); baixo peso e baixa estatura para idade 

e recusa da FEH, configurando risco nutricional96. Já a FEH é indicada como 1ª 

opção para lactentes menores de 6 meses de idade com APLV. Nutricionalmente 

completas apresentam 80 a 90% de eficácia5. Apenas 5 a 10%, das crianças com 

APLV apresentam reações alérgicas em resposta a presença de resíduos 

alergênicos97. As FS são indicadas para lactentes acima de seis meses de idade, e 

têm sido amplamente utilizadas como uma alternativa à FEH. Entretanto, até 17-

47% das crianças com APLV também reagem à FS98. Diretrizes do Comitê de 

Nutrição da Sociedade Francesa de Pediatria (FSP)99, da Sociedade Européia de 

Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição (ESPGHAN)100 e da Academia 

Americana de Pediatria (AAP)101 recomendam o uso de FS quando os pais desejam 

excluir produtos de origem animal ou durante a APLV após os 6 meses de idade, 

quando a alimentação complementar foi iniciada e na ausência de alergia à 

soja99,100,101. As FA são amplamente utilizadas na Europa e os níveis de arsênico 

estão dentro do estipulado pela Autoridade Européia para a Segurança dos 

Alimentos (EFSA) e OMS102. Entretanto, a CONITEC/MS publicou a Portaria n° 40 

de 11 de setembro de 2018, com a decisão de não incorporar a FA para crianças 
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com APLV no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS103.  Evidências de ensaios 

clínicos publicados até o momento mostram que a FA é uma opção viável de 

tratamento em crianças com APLV, seja em primeira intenção ou em caso de 

problemas de palatabilidade com os FEH ou FAA. A FA permite um crescimento 

satisfatório desde o nascimento até os primeiros anos de vida em crianças 

saudáveis, bem como em crianças que sofrem de APLV. Outro aspecto das FA é o 

custo relativamente baixo comparado aos FEH e FAA. Não há dados disponíveis 

para tirar quaisquer conclusões sobre o uso de FA em casos de alergia múltiplas, 

que hoje exigem o uso de FAA100. 

  A escolha do tipo de FIE vai depender do mecanismo imunológico da APLV, 

dos resultados dos exames e testes específicos e da comprovação do diagnóstico 

por TPO. Mas, infelizmente nem todos os programas têm os algoritmos de 

tratamento de APLV por faixa etária que ajuda na escolha do tipo de fórmula para 

dispensação. Os algoritmos são de abordagem terapêutica, priorizando a 

individualização do tratamento e na definição da conduta terapêutica, tendo grande 

importância na evolução do tratamento, ajudando assim o prescritor fazer a escolha 

correta da FIE, diminuindo a ansiedade da família e fazendo com que os recursos 

públicos sejam aplicados corretamente.   

  Quanto à quantidade de fórmulas infantis especiais dispensadas, 66,7% dos 

protocolos citam esse critério. As quantidades de FIE fornecidas pelos programas 

são baseadas em informações de documentos que estabelecem o quantitativo de 

fórmulas mensais para crianças não amamentadas saudáveis12,104. 

 



116 

 

 

Tabela 4 – Volume e número de porções de refeições lácteas por faixa etária no 

primeiro ano de vida 

Idade Volume da Porção Nº de Porções Diárias 

< 30 dias 60 a 120 ml 6 a 8 

30 a 60 dias 120 a 150 ml 6 a 8 

2 a 3 meses 150 a 180 ml 5 a 6 

3 a 4 meses 180 a 200 ml 4 a 5 

> 4 a 12 meses 180 a 200 ml 2 a 3 

Fonte: Brasil, 2009104. 

 

 

Tabela 5 – Protocolos em relação aos cálculos de quantidades de fórmulas 
dispensadas 

Protocolo/ 
Localidade 

Quantidade  
Dispensada 

Critérios 

Pará23 Não tem 
De acordo com a 
prescrição do 
médico/nutricionista 

Rondônia 
< 12 meses não cita, acima 
de 12 meses limita a 600 

mL/dia. 
 

Tocantins26 Não tem  

Considera a diluição da 
fórmula, esquema 
alimentar, volume e o 
número de mamadas de 
cada faixa etária 

Salvador31 Não tem 
Recomendação é de 
acordo com a idade e 
estado nutricional 

Sergipe33 Não tem 

A quantidade calculada é 
de acordo com as 
recomendações oficiais da 
FAO/OMS/ONU, por idade 

Teresina34 Não tem 

A quantidade é realizada 
de acordo com as 
características da fórmula, 
volume e frequência diária 

Natal35 Não tem 
A quantidade calculada de 
acordo com as 
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recomendações oficiais da 
FAO/OMS/ONU, por idade 

Jaboatão dos 
Guararapes/PE37 

< 6 meses 7 a 9 latas de 
FEH ou FAA; 
6-12 meses – FPHS 6 a 7 
latas ou de 5 a 6 latas de 
FEH e FAA; 
12-24 meses - 5 a 6 latas de 
soja ou FEH ou 6-7 latas de 
FAA. 

O cálculo é estipulado 
através da avaliação 
nutricional, os protocolos 
do MS43, 44 

Goiânia46 

Não cita a quantidade para < 
de 6 meses; 
6-12 meses em 600 mL/dia      
(8 latas/mês);  
> 12 meses 450 mL/dia      (6 
latas/mês). 

 

São Paulo51,105 

Conforme Anexo I da Nota 
Técnica AF/SS nº 08, de 01 
de outubro de 2013 

O cálculo considera a 
diluição da fórmula, 
esquema alimentar, 
volume e o número de 
mamadas de cada faixa 
etária 

Espírito Santo52 
Não cita a quantidade 
dispensada para < 12 meses; 
> 12 meses em 600 ml/dia. 

 

Belo Horizonte53, 54 Não tem 

O cálculo é realizado de 
acordo com a prescrição e 
critério clínico de 75% do 
GET. 

Curitiba68 

< 1 ano segue as 
recomendações do caderno 
de atenção básica e do guia 
alimentar para crianças 
menores de 2 anos;  
˃ 1 ano a quantidade é 
limitada a 400 mL/dia 

 

 

  Sendo o leite de vaca e seus derivados, importante fonte de nutrientes que 

proporciona crescimento e desenvolvimento adequados nos lactentes, é 

fundamental que seja realizada uma dieta de substituição que atenda às 

necessidades nutricionais5. A dieta de eliminação inadequada na fase de 

crescimento pode implicar em consequências nutricionais e psicológicas sérias106. A 
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alimentação balanceada desde o nascimento e ao longo dos primeiros anos de vida 

tem repercussões em todas as fases (adolescência, adulta e idosa)12.  

  A elegibilidade dos indivíduos para participarem de um programa de 

dispensação de FIE é baseada em critérios de inclusão e exclusão, sendo uma 

prática padrão e necessária na elaboração de protocolos de alta qualidade107. 

Noventa e um inteiros e sete décimos por cento dos protocolos citam os critérios de 

inclusão e 75,0% citam os critérios de exclusão. Os critérios de inclusão são regras 

sobre as características específicas que um indivíduo deve ter para ser incluído em 

um estudo ou programa. Estes critérios podem referir-se a características 

específicas, tais como idade e sexo, características da patologia em questão, como 

uma reação específica ou sintomas específicos, ou características do tratamento 

anterior ao qual este indivíduo foi submetido. Já os critérios de exclusão são as 

regras que impedem os indivíduos de participarem de um estudo ou programa, 

mesmo que preencham todos os critérios de inclusão. Os critérios de exclusão 

identificam características específicas, tais como outras condições clínicas ou 

características pessoais, que podem afetar a condição dos indivíduos de uma 

maneira que eles tenham grandes chances de perda do seguimento, de não 

comparecer a consultas agendadas para coletar dados, de fornecer dados 

imprecisos ou mesmo não ter a patologia a qual o estudo ou programa é dirigido106, 

107. Quando um protocolo deixa de ter um desses dois critérios haverá uma grande 

chance de induzir o profissional a realizar uma avaliação de maneira incorreta ou 

duvidosa, prejudicando o paciente de uma maneira talvez irreversível tanto no seu 

estado nutricional, quanto na sua qualidade de vida ou agraciando indivíduos que 

não necessitam participar do programa108. 



119 

 

 

  Sendo a faixa etária um dos critérios de inclusão ou exclusão nos programas 

de dispensação de FIE para pacientes com APLV, mais da metade dos protocolos 

só abrangem crianças até 24 meses, indo no sentido contrário das pesquisas 

científicas que demonstram o aumento da prevalência e da idade para aquisição de 

tolerância em pacientes com APLV. 

  A prevalência da APLV tem aumentado nas últimas décadas, o tempo para o 

desenvolvimento de tolerância tem sido maior do que previamente descrito. As taxas 

de remissão de APLV variam conforme a população, sendo que um estudo em 

hospital terciário nos EUA observou que 19% das crianças desenvolveram tolerância 

até os 4 anos de idade, 42% até 8 anos, 64% até 12 anos, e 79% até 16 anos de 

idade. Em estudos populacionais com crianças com APLV IgE mediada mostraram 

maior persistência da alergia, com desenvolvimento de tolerância em 41% aos 2 

anos e 57% aos 4 anos109. Outro estudo relatou tolerância em 74% das crianças aos 

5 anos e em 85% aos 8 a 9 anos110. Dessa maneira, a APLV tem se tornado mais 

persistente, retardando o tempo de tolerância, elevando a faixa etária dessas 

crianças. Sendo a idade maior de 2 anos um critério de exclusão nos protocolos de 

dispensação, muitas crianças perdem o direito de receber as FIE antes de atingir a 

tolerância, correndo risco de ter déficit nutricional e uma reação fatal. 

 
CONCLUSÃO 

  Os protocolos necessitam ser atualizados e adequados quanto aos métodos 

diagnósticos, tipos de fórmulas dispensadas, quantidades dispensadas e faixa 

etária. O quantitativo de protocolos existente é insuficiente para atender a demanda 

de pacientes com alergia às proteínas do leite de vaca que necessitam de fórmulas 

infantis especiais por meio dos programas do governo. A padronização dos critérios 
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estabelecidos pelo consenso brasileiro sobre alergia alimentar 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 é fundamental para o acesso a essas tecnologias e 

assim, promover de maneira plena o estado nutricional desses pacientes.  

 

REFERÊNCIAS 

1. Solé D et al. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018 - Parte 1 -

Etiopatogenia, clínica e diagnóstico. Documento conjunto elaborado pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. 

Arq Asma Alerg Imunol. 2018;2(1):7-38. 

2. Gasparin FSR. Alergia à Proteína do Leite de Vaca Versus Intolerância a Lactose: 

as diferenças e semelhanças. Rev Saúde e Pesquisa. 2010; 3(1):107-114. 

3. Solé D, Amâncio OMS, Jacob CMA, Cocco RR, Sarni ROS, Suano F. Guia prático 

de Diagnóstico e Tratamento da Alergia às Proteínas do Leite de Vaca mediada 

pela Imunoglobulina E. Rev Bras Alerg Imunopatol. 2012; 35(6): 203-33. 

4. Ferreira S, Pinto M, Carvalho P, Gonçalves J-P, Lima R, Pereira F. Alergia às 

proteínas do leite de vaca com manifestações gastrointestinais. Nascer e Crescer 

[Internet].2014;23(2):72-79. Disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S08720754201400030

0004.  [acesso 2018 out 7]. 

5. Solé D et al. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018 - Parte 2 - 

Diagnóstico, tratamento e prevenção. Documento conjunto elaborado pela 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S087207542014000300004
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S087207542014000300004


121 

 

 

Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. 

Arq Asma Alerg Imunol. 2018;2(1):39-82. 

6. Benhamou AH, Templa MGS, Belli DC, Eigenmann PA. An overview of cow´s milk 

allergy in children. Swiss Med WKLV. 2009;139(21-22):300-7. 

7. Silva A, Monteiro G, Tavares A, Pedrosa Z. La introducción alimentaria precoz y el 

riesgo de alergias: Revisión de la literatura. Enfermaría Global. [Internet]. 2019; 

18(2):470-511. Disponível em: 

https://revistas.um.es/eglobal/article/view/345231/258611. [acesso 2019 fev 19]. 

8. Koletzko S et al. Diagnostic Approach and Management of Cow’s-Milk Protein 

Allergy in Infants and Children: ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines. J 

Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55(2):221-229. 

9. Solé D, Silva LR, Rosário Filho NA, Sarni RO. Sociedade Brasileira de Pediatria e 

Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia. Consenso Brasileiro sobre 

Alergia Alimentar 2007. Rev Bras Alerg Imunopatol. 2008; 31:65-89. 

10. Sampson HA. Food Allergy. Part 2: diagnosis and management. J Allergy Clin 

Immunol. 1999;103(9):981-9. 

11. Bahna S. Diagnosis of food allergy. Annals os Allergy, Asthma, Immunology.  

2003;90(supl.):77-80. 

12. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. 

Departamento de Promoção da Saúde. Guia Alimentar para Crianças Menores 

de 2 anos. Brasília: Ministério da Saúde, [Internet] 2019. Disponível 

em:http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019

.pdf. [acesso 2019 dez 6]. 

https://revistas.um.es/eglobal/article/view/345231/258611
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf


122 

 

 

13. Luyt D et al. BSACI Guideline for the Diagnosis and Management of Cow’s Milk 

Allergy. Clin Exp Allergy. 2014; 44(5);642-672. 

14. Burks AW et al. NIAID-Sponsored 2010 Guidelines for Managing Food Allergy: 

Applications in the Pediatric Population. Pediatrics. 2011;128(5):955-965.  

15. Errázuriz G, Lucero Y, Ceresa, S, Gonzalez M, Rossel M, Vives A. 

Características clínicas y manejo de lactantes menores de 1 anõ con sospecha 

de alergia a proteína de leche de vaca. Rev Chil Pediatr. 2016;87(6): 449-454. 

16. Pereira PB, SILVA CP. Alergia a proteína do leite de vaca em crianças: 

repercussão da dieta de exclusão e dieta substitutiva sobre o estado nutricional. 

Rev Ped (SP). 2008; 30(2):100-106. 

17. Mehl A, Niggemann B, Keil T, Wahn U, Beyer K. Skin prick test serum IgE in the 

diagnostic evaluation of suspected cow`s milk and hen`s egg allergy in children: 

does one replace the other? Clin Exp Allergy. 2012;42:1266-72. 

18. Bocquet A et al. Efficacy and safety of hydrolyzed rice-protein formulas for the 

treatment of cow's milk protein allergy. J Arc Ped. 2019;26(4):238-246. 

19. Brasil. Lei n° 12.401, de 28 de abril de 2011. Altera a Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação 

de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. [Internet]. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011 

2014/2011/Lei/L12401.htm. [acesso 2019 jan 25]. 

20. Burity V et al. Direito humano à alimentação adequada no contexto da 

segurança alimentar e nutricional. Brasília, DF: ABRANDH. [Internet] 2010. 

Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011%202014/2011/Lei/L12401.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011%202014/2011/Lei/L12401.htm


123 

 

 

https://www.redsancplp.org/uploads/5/6/8/7/5687387/dhaa_no_contexto_da_san.

pdf. [acesso 2018 nov 23]. 

21. Tessler MIB. O Direito à Saúde como Direito e como dever na Constituição 

Federal de 1988. Rev Direito Federal, Brasília: Ajufe. 2001; 67:189/218. 

22. Pereira TN, Silva KC, Pires ACL, Alves KPS, Lemos ASP, Jaime PC. Perfil das 

demandas judiciais para fornecimento de fórmulas nutricionais encaminhadas ao 

Ministério da Saúde do Brasil. Demetra. 2014; 9(1):199-214. 

23. Pará. Secretaria de Estado de Saúde Pública. Instrução Normativa N° 003 de 24 

de setembro de 2015. Dispõe sobre o processo para obtenção de fórmulas 

nutricionais especiais (dietas enterais, fórmulas infantis e/ou suplementos 

alimentares) no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Pará. DOE N° 

33050 de 18/01/2016. [Internet] Disponível em: 

http://www.ioepa.com.br/diarios/2016/01/18/2016.01.18.DOE_0.pdf. [acesso 

2018 nov 13]. 

24. Rondônia. Secretaria Estadual de Saúde. Portaria N° 1202/GAB/SESAU de 20 

de julho de 2017. Instituir e homologar os Critérios de Uso para Dispensação de 

Fórmulas Infantis e Dietas Enterais de Uso Adulto e Infantil Clínico na rede 

pública estadual de saúde, conforme descrito nos Anexo I, II e III a esta Portaria. 

DOE N° 138 de 25/07/2017 [Internet]. Disponível em: 

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/07/DOE-25-_07_-2017.pdf. [acesso 

2018 nov 03]. 

25. Pará. Secretaria Municipal de Saúde de Belém. Portaria N° 0229/2010 – 

GABS/SESMA/PMB. Aprova o Protocolo de Normatização da Dispensação de 

Fórmulas Infantis Especiais a pacientes com Alergia à proteína do leite de vaca, 

https://www.redsancplp.org/uploads/5/6/8/7/5687387/dhaa_no_contexto_da_san.pdf
https://www.redsancplp.org/uploads/5/6/8/7/5687387/dhaa_no_contexto_da_san.pdf
http://www.ioepa.com.br/diarios/2016/01/18/2016.01.18.DOE_0.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/07/DOE-25-_07_-2017.pdf


124 

 

 

atendidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, do Município de Belém. DOM N° 

11.585 de 23/03/2010 [Internet]. Disponível em: 

http://www.cinbesa.com.br/diario/arquivos/23032010%20-%2011585.pdf. 

[acesso 2018 out 26]. 

26. Tocantins. Comissão Intergestores Bipartite do Tocantins/CIB-TO. Resolução – 

CIB N° 315/2013 de 05 de dezembro de 2013. Dispõe sobre a Normatização 

Estadual para Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais a Pacientes com 

Alergia à Proteína do Leite de Vaca. DOE N° 4.058 de 30/01/2014 [Internet]. 

Disponível em: https://diariooficial.to.gov.br/busca/?por=edicao&edicao=4058. 

[acesso 2018 out 29]. 

27. Pará. Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ananindeua. Portaria nº 

078/2015/GAB – SESAU de 30 de junho de 2015. Regulamenta e aprova, no 

âmbito municipal, as normas e procedimentos para o Programa de Dispensação 

de Fórmulas Especiais e Suplementos Nutricionais [Internet]. Disponível em: 

http://www.ananindeua.pa.gov.br/diario/public/diariopdf/2015_DIARIO_DE_JULH

O,_DIA_21.pdf. [acesso 2019 nov 24]. 

28. Roraima. Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista. Portaria nº 554/2014 – 

SMSA de 03 de dezembro de 2014. Aprova o protocolo clínico para dispensação 

de fórmulas infantis especiais, a pacientes atendidos no município de Boa Vista 

[Internet]. Disponível em: 

https://www.boavista.rr.gov.br/ArquivosDinamicos/2014/12/16122014145746.pdf. 

[acesso 2019 out 13]. 

29. Pará. Secretária Municipal de Barcarena. Portaria no 013/2015-

GAB/SEMUSB/PMB de 18 de março de 2015. Aprova Protocolo de 

http://www.cinbesa.com.br/diario/arquivos/23032010%20-%2011585.pdf
https://diariooficial.to.gov.br/busca/?por=edicao&edicao=4058
http://www.ananindeua.pa.gov.br/diario/public/diariopdf/2015_DIARIO_DE_JULHO,_DIA_21.pdf
http://www.ananindeua.pa.gov.br/diario/public/diariopdf/2015_DIARIO_DE_JULHO,_DIA_21.pdf
https://www.boavista.rr.gov.br/ArquivosDinamicos/2014/12/16122014145746.pdf


125 

 

 

Normatização para Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais a Pacientes 

com Alergia à Proteína do Leite de Vaca e Intolerância à Lactose, atendidos pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS, no Município de Barcarena [Internet]. 

Disponível em: http://www.diariomunicipal.com.br/famep. [acesso 2019 ago 26].   

30. Ceará. Secretaria da Saúde do Estado. Portaria nº 2019/970 09 de julho de 

2019. Instituir o Protocolo Clínico para Pacientes Portadores de Alergia à 

Proteína do Leite de Vaca [Internet]. Disponível em: 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/255645582/doece-08-08-2019-pg-69. 

[acesso 2019 Nov 16].   

31. Bahia. Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. Nota Técnica Nº 02 de 26 de 

agosto de 2014. Protocolo de fornecimento de fórmulas infantis à base de 

hidrolisado protéico e aminoácidos para os munícipes de Salvador, mediante 

avaliação médica e nutricional por profissionais da rede pública municipal ou 

estadual de saúde. DOM Nº 6.166 de 02/09/2014 [Internet]. Disponível em: 

http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/35775/6677392_312361.pdf. [acesso 

2018 out 26].   

32. Ceará. Secretaria Municipal de Saúde Fortaleza. Coordenadoria das Políticas e 

Organização das Redes da Atenção à Saúde. Célula de Atenção às Condições 

Crônicas. Diretrizes Clínicas: Atenção à Criança. 2016:45-49 [Internet]. 

Disponível em: 

https://saude.fortaleza.ce.gov.br/images/Diretrizes_Clinicas_2016/criancas.pdf. 

[acesso 2018 nov 24]. 

33. Sergipe. Secretaria de Estado da Saúde. Protocolo Clínico Estadual de Alergia 

Alimentar à Proteína do Leite de Vaca (APLV) [Internet]. 2018. Disponível em: 

http://www.diariomunicipal.com.br/famep
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/255645582/doece-08-08-2019-pg-69
http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/35775/6677392_312361.pdf
https://saude.fortaleza.ce.gov.br/images/Diretrizes_Clinicas_2016/criancas.pdf


126 

 

 

https://saude.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/PROTOCOLOCL%C3%8DNICO-

ESTADUAL-DE-ALERGIA-ALIMENTAR-%C3%80-PROTE%C3%8DNA-DO-LEITE-DE-

VACA.pdf [acesso 2018 nov 19]. 

34. Piauí. Fundação Municipal de Saúde de Teresina. Portaria/PRES/FMS Nº 217 

de 25 de setembro de 2015. Normas e Condutas para Dispensação das Dietas 

Enterais Industrializadas e Fórmulas Infantis Especiais. Estabelece as normas e 

condutas para dispensação das dietas enterais industrializadas e fórmulas 

infantis especiais pela Fundação Municipal de Saúde para usuários do SUS 

residentes em Teresina com necessidades especiais de alimentação. DOM Nº 

1.820 de 09/10/2015 [Internet]. Disponível em: 

http://www.fms.teresina.pi.gov.br/system/downloads/docs/140/original_original_g

uia-de-atencao-basica-da-fundacao-municipal-de-saude-de-teresina.pdf. [acesso 

2018 out 23]. 

35. Rio Grande do Norte. Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Ato Normativo 

para Dispensação de Fórmulas Especiais para Crianças com Alergia à Proteína 

do Leite de Vaca na Rede SUS em Natal/RN. Este ato normativo tem o objetivo 

de estabelecer diretrizes para uso e dispensação de Fórmulas Infantis Especiais 

destinadas às crianças com Alergia a Proteína de Leite de Vaca (APLV). DOM 

N° 3890 de 06/09/2018. Disponível em: 

http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20180906_83eb834f4

cda8584cc183c68d17e04f3.pdf. [acesso 2018 out 14]. 

36. Paraíba. Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa. Protocolo e Fluxo 

de Acesso a Dietas Especiais aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS 

do Município de João Pessoa. Assegurar o acesso de portadores de patologias 

https://saude.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/PROTOCOLOCL%C3%8DNICO-ESTADUAL-DE-ALERGIA-ALIMENTAR-%C3%80-PROTE%C3%8DNA-DO-LEITE-DE-VACA.pdf
https://saude.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/PROTOCOLOCL%C3%8DNICO-ESTADUAL-DE-ALERGIA-ALIMENTAR-%C3%80-PROTE%C3%8DNA-DO-LEITE-DE-VACA.pdf
https://saude.se.gov.br/wp-content/uploads/2018/09/PROTOCOLOCL%C3%8DNICO-ESTADUAL-DE-ALERGIA-ALIMENTAR-%C3%80-PROTE%C3%8DNA-DO-LEITE-DE-VACA.pdf
http://www.fms.teresina.pi.gov.br/system/downloads/docs/140/original_original_guia-de-atencao-basica-da-fundacao-municipal-de-saude-de-teresina.pdf
http://www.fms.teresina.pi.gov.br/system/downloads/docs/140/original_original_guia-de-atencao-basica-da-fundacao-municipal-de-saude-de-teresina.pdf
http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20180906_83eb834f4cda8584cc183c68d17e04f3.pdf
http://portal.natal.rn.gov.br/_anexos/publicacao/dom/dom_20180906_83eb834f4cda8584cc183c68d17e04f3.pdf


127 

 

 

que necessita de terapia nutricional em tratamento ambulatorial ao Núcleo de 

Atendimento a Dietas Especiais, serviço instituído pelo município. SOM Nº 1465 

de 22 a 28 de fevereiro de 2015. Disponível em: 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wpcontent/uploads/2015/03/2015_1465.p

df. [acesso 2018 out 29].   

37. Pernambuco. Secretaria Executiva de Promoção da Saúde de Jaboatão dos 

Guararapes. Protocolo de Identificação de Alergia à Proteína do Leite de Vaca e 

Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais. Ficam revogadas as disposições 

contidas no Protocolo de Identificação de Alergia à Proteína do Leite de Vaca e 

Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais. DOM Nº 225 de 10/12/ 2010. 

Disponível em: https://diariooficial.jaboatao.pe.gov.br/10-de-novembro-ano-xxv-

n209-jaboatao-dos-guararapes/ [acesso 2018 nov 16]. 

38. Pernambuco. Secretaria Municipal de Saúde de Olinda. Portaria no 27/2010. 

Regulamentar e aprovar, no âmbito desta municipalidade, as normas e 

procedimentos para o Programa de Dispensação de Fórmulas Especiais e 

Suplemento Nutricionais. Disponível em: 

http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/  [acesso 2018 fev 21]. 

39. Pernambuco. Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Protocolo de Dietas 

Especiais do Sistema Municipal de Saúde de Caruaru-PE. Disponível em: 

http://saudecaruaru.pe.gov.br/smscaruaru2013/images/pdf/atualizacao_do_proto

colo_de_dietas_especiais.pdf [acesso 2019 set 16]. 

40. Rio Grande do Norte. Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim. Portaria 

n◦004/2017 de 29 de novembro de 2017. Estabelece a criação e implantação do 

Núcleo de Suporte Nutricional e do Programa Municipal de dispensação de 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wpcontent/uploads/2015/03/2015_1465.pdf
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wpcontent/uploads/2015/03/2015_1465.pdf
https://diariooficial.jaboatao.pe.gov.br/10-de-novembro-ano-xxv-n209-jaboatao-dos-guararapes/
https://diariooficial.jaboatao.pe.gov.br/10-de-novembro-ano-xxv-n209-jaboatao-dos-guararapes/
http://www.diariomunicipal.com.br/amupe/
http://saudecaruaru.pe.gov.br/smscaruaru2013/images/pdf/atualizacao_do_protocolo_de_dietas_especiais.pdf
http://saudecaruaru.pe.gov.br/smscaruaru2013/images/pdf/atualizacao_do_protocolo_de_dietas_especiais.pdf


128 

 

 

Fórmulas Alimentares Orais e Enterais e Suplementos Nutricionais. Disponível 

em: https://parnamirim.rn.gov.br/pdf/legislacao/DOM2418.pdf  [acesso 2018 julho 

16]. 

41. Paraíba. Secretaria Municipal de Saúde de Conde. Portaria n° 08/2018/SMS, de 

07 de novembro de 2018. Dispões dobre a implantação do Protocolo de 

Fornecimento de Suplemento Alimentar. Disponível em: 

https://conde.pb.gov.br/storage/content/publicacoes/diariooficial/3358/arquivos/fil

e_201907101112z4By.pdf [acesso 2019 maio 25]. 

42. Bahia. Secretaria Municipal da Saúde do Município de Teixeira de Freitas. 

Portaria nº. 35/2019 de 06 de agosto de 2019. Regulamenta dispensação de 

fórmulas infantis e dietas enterais de uso adulto e infantil. DOM no 3258 de 06 

de agosto de 2019. Disponível em: 

http://diario.teixeiradefreitas.ba.gov.br/dom/public/files/domtdf003258c30608201

9.pdf [acesso 2019 dez 14]. 

43. Brasil. Ministério da Saúde. CONITEC. Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV). Novembro/2017. 

Disponível em: 

http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2017/Relatorio_PCDT_APLV_

CP68_2017.pdf  [acesso 2018 out 04]. 

44. Brasil. Ministério da Saúde. CONITEC. Relatório de Recomendação de Fórmulas 

Nutricionais para Crianças com Alergia à Proteína do Leite de Vaca. No 345 

novembro/2018. Disponível em: 

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Recomendacao/Relatorio_Formulas

nutricionais_APLV_63_2017_CP.pdf [acesso 2018 out 04]. 

https://parnamirim.rn.gov.br/pdf/legislacao/DOM2418.pdf
https://conde.pb.gov.br/storage/content/publicacoes/diariooficial/3358/arquivos/file_201907101112z4By.pdf
https://conde.pb.gov.br/storage/content/publicacoes/diariooficial/3358/arquivos/file_201907101112z4By.pdf
http://diario.teixeiradefreitas.ba.gov.br/dom/public/files/domtdf003258c306082019.pdf
http://diario.teixeiradefreitas.ba.gov.br/dom/public/files/domtdf003258c306082019.pdf
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2017/Relatorio_PCDT_APLV_CP68_2017.pdf
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2017/Relatorio_PCDT_APLV_CP68_2017.pdf
http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Recomendacao/Relatorio_Formulasnutricionais_APLV_63_2017_CP.pdf
http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Recomendacao/Relatorio_Formulasnutricionais_APLV_63_2017_CP.pdf


129 

 

 

45. Distrito Federal. Secretaria Estadual de Saúde. Portaria N° 478 de 06 de 

setembro de 2017. Regulamento Técnico para o Fornecimento de Fórmulas para 

Fins Especiais para Atendimento Domiciliar. Disponível em: 

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Portaria-SES_DF-

n%C2%BA-478_2017_Programa-de-Terapia-de-Nutri%C3%A7%C3%A3o-

Enteral-Domiciliar.pdf [acesso 2018 out 29]. 

46. Goiás. Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Portaria n° 271 de 29 de 

dezembro de 2011. Estabelece Protocolo Clínico para Dispensação de Fórmulas 

Alimentares para Pacientes Pediátricos, em especial para os casos de Alergia à 

Proteína do Leite de Vaca (APLV). DOM N° 5270 de 17/01/2012 Disponível em: 

http://www.goiania.go.gov.br/Download/legislacao/diariooficial/2012/do_2012011

7_000005270.pdf . [acesso 2018 out 26]. 

47. Mato Grosso do Sul. Secretaria Municipal de Saúde de Dourados. Comissão de 

Farmácia e Terapêutica. Protocolo 05 Rotina de Dispensação de Fórmulas 

Infantis. Disponível em: 

http://www.dourados.ms.gov.br/wpcontent/uploads/2015/11/Protocolo-05.pdf 

[acesso 2019 agosto 26]. 

48. Goiás. Conselho Municipal de Saúde do município de Jataí. Resolução nº 

09/2018- CMS de 25 de abril de 2018.  Aprovar o Protocolo Clínico de 

Dispensação de Fórmulas Especiais Infantis para Alergia a Proteína do Leite de 

Vaca – APLV. Disponível em: 

http://intranet.jatai.go.gov.br/intranet/sistemas/diario-

oficial/pdf/Diario_Ed1371_11-01.pdf [acesso 2018 nov 19]. 

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Portaria-SES_DF-n%C2%BA-478_2017_Programa-de-Terapia-de-Nutri%C3%A7%C3%A3o-Enteral-Domiciliar.pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Portaria-SES_DF-n%C2%BA-478_2017_Programa-de-Terapia-de-Nutri%C3%A7%C3%A3o-Enteral-Domiciliar.pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Portaria-SES_DF-n%C2%BA-478_2017_Programa-de-Terapia-de-Nutri%C3%A7%C3%A3o-Enteral-Domiciliar.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/Download/legislacao/diariooficial/2012/do_20120117_000005270.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/Download/legislacao/diariooficial/2012/do_20120117_000005270.pdf
http://www.dourados.ms.gov.br/wpcontent/uploads/2015/11/Protocolo-05.pdf
http://intranet.jatai.go.gov.br/intranet/sistemas/diario-oficial/pdf/Diario_Ed1371_11-01.pdf
http://intranet.jatai.go.gov.br/intranet/sistemas/diario-oficial/pdf/Diario_Ed1371_11-01.pdf


130 

 

 

49. Mato Grosso. Secretaria de Saúde Municipal de Juara. Diretoria de Gestão. 

Anexo VI Protocolo de Leite e Dietas Especiais. [acesso 2019 dez 02]. 

Disponível em: https://www.juara.mt.gov.br/sic-documentos-das-secretarias/sic-

sa%C3%BAde/1010-sa%C3%BAde-2019/4218-protocolo-leite-e-dietas-especiais  

50. Mato Grosso. Secretaria Municipal de Saúde de Diamantino. Portaria SMS no 

003 de 20 janeiro de 2017. Dispõe sobre a implantação do Programa Municipal 

de Fornecimento de Fórmulas Lácteas e Suplementos Alimentares Especiais no 

município de Diamantino – MT. Disponível em: 

https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/244764/ [acesso 2018 mar 24]. 

51.  São Paulo. Secretaria Estadual de Saúde. Resolução SS-336 de 27 de 

novembro de 2007. Aprova o Protocolo Clínico para Normatização da 

Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais a pacientes com Alergia à Proteína 

do Leite de Vaca, atendidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, do Estado de 

São Paulo. DOE N° 223 de 28/11/2007; Seção I. 42-3. Disponível em: 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-

farmaceutica/protocolos-e-normas-tecnicas 

estaduais/resolucao_ss_336_27_11_07.pdf [acesso 2018 out 6]. 

52. Espírito Santo. Secretaria Estadual de Saúde. Portaria 054-R de 28 de abril de 

2010. Estabelece critérios para a dispensação de fórmulas infantis e dietas 

enterais pediátricas para situações especiais disponibilizadas pela Secretaria de 

Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo. DOE de 29/04/2010; Executivo. 

25-28. Disponível em: 

https://farmaciacidada.es.gov.br/Media/farmaciacidada/Dietas%20e%20formulas

%20nutricionais/Portaria_054_R.pdf [acesso 2018 nov 23]. 

https://www.juara.mt.gov.br/sic-documentos-das-secretarias/sic-sa%C3%BAde/1010-sa%C3%BAde-2019/4218-protocolo-leite-e-dietas-especiais
https://www.juara.mt.gov.br/sic-documentos-das-secretarias/sic-sa%C3%BAde/1010-sa%C3%BAde-2019/4218-protocolo-leite-e-dietas-especiais
https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/244764/
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/protocolos-e-normas-tecnicas%20estaduais/resolucao_ss_336_27_11_07.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/protocolos-e-normas-tecnicas%20estaduais/resolucao_ss_336_27_11_07.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/protocolos-e-normas-tecnicas%20estaduais/resolucao_ss_336_27_11_07.pdf
https://farmaciacidada.es.gov.br/Media/farmaciacidada/Dietas%20e%20formulas%20nutricionais/Portaria_054_R.pdf
https://farmaciacidada.es.gov.br/Media/farmaciacidada/Dietas%20e%20formulas%20nutricionais/Portaria_054_R.pdf


131 

 

 

53. Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Diretrizes 

Assistenciais e Protocolo de Atendimento as Crianças com Alergia à Proteína do 

Leite de Vaca da Rede SUS BH. Disponível em: 

http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/35775/6747884_312373.doc [acesso 

2018 nov 13]. 

54. Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde Belo Horizonte. Protocolo de 

Dispensação Fórmulas Alimentares Especializadas. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-

governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/protocolo_

dispensacao_formulas_alimentares_industrializadas.pdf [acesso 2018 nov 13]. 

55. Minas Gerais. Secretária Municipal de Saúde Uberlândia. Hospital das Clínicas 

de Uberlândia.  Programa de Tratamento Pediátrico da Alergia à Proteína do 

Leite de Vaca – Diretriz para Utilização de Fórmulas Especiais. 2016. Disponível 

em: http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/36179/6869185_345331.pdf 

[acesso 2018 out 26]. 

56. Minas Gerais. Secretária Municipal de Saúde de Contagem. Protocolo de 

Dispensação de Fórmulas Alimentares. 2019. Disponível em: 

http://www.contagem.mg.gov.br/sms/wp-content/uploads/2020/01/PROTOCOLO-

FORMULAS-ALIMENTARES.pdf . [acesso 29 de nov 2019]. 

57.  Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Saúde de Niterói. Fundação Municipal 

de Saúde. Portaria FMS/FGA nº 199/2010. Aprova Protocolo Clínico para 

Normatização da Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais a pacientes com 

Alergia à proteína do leite de vaca, atendidos pelo Sistema Único de Saúde - 

SUS, do município de Niterói. Disponível em: 

http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/35775/6747884_312373.doc
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/protocolo_dispensacao_formulas_alimentares_industrializadas.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/protocolo_dispensacao_formulas_alimentares_industrializadas.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/2018/documentos/publicacoes%20atencao%20saude/protocolo_dispensacao_formulas_alimentares_industrializadas.pdf
http://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/36179/6869185_345331.pdf
http://www.contagem.mg.gov.br/sms/wp-content/uploads/2020/01/PROTOCOLO-FORMULAS-ALIMENTARES.pdf
http://www.contagem.mg.gov.br/sms/wp-content/uploads/2020/01/PROTOCOLO-FORMULAS-ALIMENTARES.pdf


132 

 

 

http://www.niteroi.rj.gov.br/downloads/do/2010/09_Set/29.pdf [acesso 2018 junho 

09]. 

58. Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis. Lei nº 2.598, 

de 14 de junho de 2010. Dispõe sobre as Normas Técnicas e Administrativas 

Relacionadas à Prescrição e Dispensação/ Fornecimento de Medicamentos, 

Alimentos para Fins Especiais e Suplementos Nutricionais no Âmbito das 

Unidades Pertencentes à Rede Municipal de Serviços de Saúde de Angra dos 

Reis. Disponível em: http://angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-265em25-06-

2010.pdf [acesso 2018 mai 19]. 

59. Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde de Conselheiro Lafaiete. Decreto 

nº 135, de 14 de novembro de 2017. Estabelece o protocolo de organização do 

sistema de fornecimento de alimentação especial (dieta enteral, fórmula infantil e 

suplemento nutricional) pela rede municipal de saúde. Disponível em: 

http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/wp-content/uploads/2018/11/17-decreto-

135-regulamenta-sistema-de-distrirui%C3%A7%C3%A3o-de-

alimenta%C3%A7%C3%A3o-especial.pdf [acesso 2018 set 30]. 

60. São Paulo. Prefeitura Municipal de Jandira. Lei nº 2.230, de 10 de julho de 2018. 

Dispõe sobre a criação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para 

Diagnóstico, Tratamento e Dispensação de Fórmulas Alimentares para 

Portadores de Alergia à Proteína Do Leite Da Vaca (APLV). Disponível em: 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/j/jandira/lei-ordinaria/2018/223/2230/lei-

ordinaria-n-2230-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-protocolo-clinico-e-diretrizes-

terapeuticas-para-diagnostico-tratamento-e-dispensacao-de-formulas-

alimentares-para-portadores-de-alergia-a-proteina-do-leite-da-vaca-aplv-e-

http://www.niteroi.rj.gov.br/downloads/do/2010/09_Set/29.pdf
http://angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-265em25-06-2010.pdf
http://angra.rj.gov.br/downloads/bo/BO-265em25-06-2010.pdf
http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/wp-content/uploads/2018/11/17-decreto-135-regulamenta-sistema-de-distrirui%C3%A7%C3%A3o-de-alimenta%C3%A7%C3%A3o-especial.pdf
http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/wp-content/uploads/2018/11/17-decreto-135-regulamenta-sistema-de-distrirui%C3%A7%C3%A3o-de-alimenta%C3%A7%C3%A3o-especial.pdf
http://conselheirolafaiete.mg.gov.br/v1/wp-content/uploads/2018/11/17-decreto-135-regulamenta-sistema-de-distrirui%C3%A7%C3%A3o-de-alimenta%C3%A7%C3%A3o-especial.pdf
https://leismunicipais.com.br/a/sp/j/jandira/lei-ordinaria/2018/223/2230/lei-ordinaria-n-2230-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-diagnostico-tratamento-e-dispensacao-de-formulas-alimentares-para-portadores-de-alergia-a-proteina-do-leite-da-vaca-aplv-e-outras-alergias-alimentares-no-ambito-do-municipio-de-jandira-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/j/jandira/lei-ordinaria/2018/223/2230/lei-ordinaria-n-2230-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-diagnostico-tratamento-e-dispensacao-de-formulas-alimentares-para-portadores-de-alergia-a-proteina-do-leite-da-vaca-aplv-e-outras-alergias-alimentares-no-ambito-do-municipio-de-jandira-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/j/jandira/lei-ordinaria/2018/223/2230/lei-ordinaria-n-2230-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-diagnostico-tratamento-e-dispensacao-de-formulas-alimentares-para-portadores-de-alergia-a-proteina-do-leite-da-vaca-aplv-e-outras-alergias-alimentares-no-ambito-do-municipio-de-jandira-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/j/jandira/lei-ordinaria/2018/223/2230/lei-ordinaria-n-2230-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-protocolo-clinico-e-diretrizes-terapeuticas-para-diagnostico-tratamento-e-dispensacao-de-formulas-alimentares-para-portadores-de-alergia-a-proteina-do-leite-da-vaca-aplv-e-outras-alergias-alimentares-no-ambito-do-municipio-de-jandira-e-da-outras-providencias


133 

 

 

outras-alergias-alimentares-no-ambito-do-municipio-de-jandira-e-da-outras-

providencias [acesso 2019 Jan 23]. 

61. Minas Gerais. Secretaria Municipal de São Sebastião do Paraíso. Portaria n° 

007/2017 de 12 de maio de 2017. Estabelece a Criação e Implantação do 

Programa Municipal de Fórmulas Nutricionais Especiais Industrializadas. 

Disponível em: 

http://www.ssparaiso.mg.gov.br/storage/downloads/secretariasaude_portaria007

2017.pdf [acesso 2018 dez 13]. 

62. Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo. Protocolo 

Clínico para Dispensação de Fórmulas Nutricionais na Rede Pública de Saúde 

do Município de Pedro Leopoldo/MG. Disponível em: 

http://pedroleopoldo.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/Protocolo-

Cl%C3%ADnico-de-dispensa%C3%A7%C3%A3o-de-F%C3%B3rmulas-

Nutricionais.pdf [acesso 2019 fev 13]. 

63.  São Paulo. Prefeitura Municipal de Jaguariúna. Portaria nº 368, de 13 de 

outubro de 2014. Normatização da Dispensação Fórmulas Infantis e Nutrição 

Enteral no Âmbito das Unidades Pertencentes ao SUS. Disponível em: 

http://www.jaguariuna.sp.gov.br/atendimento/wpcontent/uploads/2016/11/impren

sa72.pdf [acesso 2018 fev 14]. 

64. Minas Gerais. Secretaria Municipal de Saúde de São Lourenço. Portaria n° 

001/2017 de 28 de novembro de 2017. Estabelece a Criação e Implantação do 

Programa Municipal de Fórmulas Nutricionais Especiais Industrializadas. 

Disponível em: 

http://www.ssparaiso.mg.gov.br/storage/downloads/secretariasaude_portaria0072017.pdf
http://www.ssparaiso.mg.gov.br/storage/downloads/secretariasaude_portaria0072017.pdf
http://pedroleopoldo.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/Protocolo-Cl%C3%ADnico-de-dispensa%C3%A7%C3%A3o-de-F%C3%B3rmulas-Nutricionais.pdf
http://pedroleopoldo.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/Protocolo-Cl%C3%ADnico-de-dispensa%C3%A7%C3%A3o-de-F%C3%B3rmulas-Nutricionais.pdf
http://pedroleopoldo.mg.gov.br/wp-content/uploads/2018/10/Protocolo-Cl%C3%ADnico-de-dispensa%C3%A7%C3%A3o-de-F%C3%B3rmulas-Nutricionais.pdf
http://www.jaguariuna.sp.gov.br/atendimento/wpcontent/uploads/2016/11/imprensa72.pdf
http://www.jaguariuna.sp.gov.br/atendimento/wpcontent/uploads/2016/11/imprensa72.pdf


134 

 

 

https://www.saolourenco.mg.gov.br/arquivos/publicacaooficial/07022018160253

PortariaLeite001.pdf [acesso 2018 ago 06]. 

65.  Minas Gerais. Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí. Secretaria Municipal de 

Saúde. Resolução nº 59/2019. Aprova o Protocolo de dispensação de fórmulas 

infantis, suplementos nutricionais especiais, e diretas enterais. Disponível em: 

http://www.pmsrs.mg.gov.br/Home/wp-content/uploads/2019/11/Dispensa-de-

Leites-Especiais.pdf [acesso 2019 dez 28]. 

66. Minas Gerais. Secretaria de Saúde de Carmo da Cachoeira. Portaria n.º 

001/2018 de 12 de janeiro de 2018. Estabelece a atividade de dispensação de 

macronutrientes na forma de alimentos em pó ou líquidos industrializados como 

Programa Municipal de Dispensação de Fórmulas Nutricionais Especiais 

Industrializadas. Disponível em: 

https://www.carmodacachoeira.mg.gov.br/uploads/26_edicao_0303.pdf [acesso 

2018 set 25]. 

67. Rio Grande do Sul. Secretaria Estadual de Saúde. Resolução N° 261/14 – 

CIB/RS de 25 de abril de 2014. Protocolo de Dispensação das Fórmulas 

Nutricionais Especiais. Disponível em: 

https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201701/18141910-20140520152042cib-

216.pdf [acesso 2018 out 27]. 

68.  Paraná. Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Lecheta DR, Gomes KSG, 

Mandarino APG et al. Programa de Atenção Nutricional às Pessoas com 

Necessidades Especiais de Alimentação. 2011:30-34. Disponível em: 

http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/programas/arquivos/alimentacao/alim

entacao_003.pdf [acesso 2018 out 22]. 

https://www.saolourenco.mg.gov.br/arquivos/publicacaooficial/07022018160253PortariaLeite001.pdf
https://www.saolourenco.mg.gov.br/arquivos/publicacaooficial/07022018160253PortariaLeite001.pdf
http://www.pmsrs.mg.gov.br/Home/wp-content/uploads/2019/11/Dispensa-de-Leites-Especiais.pdf
http://www.pmsrs.mg.gov.br/Home/wp-content/uploads/2019/11/Dispensa-de-Leites-Especiais.pdf
https://www.carmodacachoeira.mg.gov.br/uploads/26_edicao_0303.pdf
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201701/18141910-20140520152042cib-216.pdf
https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/201701/18141910-20140520152042cib-216.pdf
http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/programas/arquivos/alimentacao/alimentacao_003.pdf
http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/images/programas/arquivos/alimentacao/alimentacao_003.pdf


135 

 

 

69. Paraná. Câmara Municipal de Maringá. Lei no 9547/2013 de 18 de julho de 

2013. Dispõe sobre o Programa de Dispensação de Fórmulas Infantis Especiais 

(PDFIE) no Município. Disponível em: 

http://venus.maringa.pr.gov.br/arquivos/orgao_oficial/arquivos/oom%201911.pdf 

[acesso 2018 mar 13]. 

70. Paraná. Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Decreto n° 14.049, de 

07/02/2018. Regulamenta o Programa Municipal de Distribuição de Dietas 

Especiais. Disponível em: https://www.pontagrossa.pr.gov.br/files/diario-

oficial/2018-02-27-ed2258.pdf [acesso 2019 fev 17]. 

71. Santa Catarina. Prefeitura Municipal de Blumenau. Secretaria Municipal de 

Saúde. Portaria nº 423/2016 de 10 de maio de 2016. Cria o protocolo clínico 

para dispensação de fórmulas alimentares para portadores de alergia à proteína 

do leite de vaca (APLV) no âmbito do município de Blumenau. Disponível em: 

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/1466193592_portaria_n_4

23__protocolo_frmulas_especiais___revisado_2016.docx [acesso 2019 abr 27]. 

72. Paraná. Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais. Decreto nº 2.680, de 08 

de junho de 2017. Institui o Programa Municipal de Alimentação Nutricional – 

PROMAN no âmbito do Município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná. 

Disponível em: 

http://externo.sjp.pr.gov.br:65368/atoteca/upload/12526/12526_83929029987_F

_D_20170614100901.pdf [acesso 2018 set 18]. 

73. Santa Catarina. Prefeitura Municipal de Criciúma. Secretaria Municipal de 

Saúde. Protocolo de Dispensação de Fórmulas Infantis, Suplementos 

Nutricionais e Dietas Enterais. Disponível em: 

http://venus.maringa.pr.gov.br/arquivos/orgao_oficial/arquivos/oom%201911.pdf
https://www.pontagrossa.pr.gov.br/files/diario-oficial/2018-02-27-ed2258.pdf
https://www.pontagrossa.pr.gov.br/files/diario-oficial/2018-02-27-ed2258.pdf
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/1466193592_portaria_n_423__protocolo_frmulas_especiais___revisado_2016.docx
https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/1466193592_portaria_n_423__protocolo_frmulas_especiais___revisado_2016.docx
http://externo.sjp.pr.gov.br:65368/atoteca/upload/12526/12526_83929029987_F_D_20170614100901.pdf
http://externo.sjp.pr.gov.br:65368/atoteca/upload/12526/12526_83929029987_F_D_20170614100901.pdf


136 

 

 

https://transparencia.criciuma.sc.gov.br/webroot/contaspublicas/5db8657e3f44e-

protocolo-de-formulas-infantis-criciuma_cms_versao-final.pdf [acesso 2018 dez 

27]. 

74. Paraná. Prefeitura Municipal de Guarapuava. Portaria nº. 237/2014 de 28 de 

julho de 2014. Instituir o Protocolo do Programa Municipal de Dietas Especiais – 

PMDE. Disponível em: https://www.guarapuava.pr.gov.br/wp-

content/uploads/2019/05/Boletim-Oficial-934.pdf [acesso 2019 jan 06]. 

75. Santa Catarina. Secretaria Municipal de Saúde de Brusque. Instrução Normativa 

nº 010, de 06 de dezembro 2019. Aprovar o Protocolo de dispensação de 

fórmulas infantis, suplementos alimentares e dietas enterais. Disponível em: 

http://edicao.dom.sc.gov.br/1575919857_edicao_2998_assinada.pdf#page=187 

[acesso 2019 dez 28]. 

76. Paraná. Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré. Secretaria Municipal de 

Saúde. Programa Municipal de Dietas Especiais. Protocolo do Programa 

Municipal de Dietas Especiais. Disponível em: 

http://www.tamandare.pr.gov.br/uploads/a70c0e199a3632bf5a599c4b276bc2a6.

pdf [acesso 2018 fev 27]. 

77. Paraná. Câmara Municipal de Dois Vizinhos. Lei nº 2029/2015 de 08 de outubro 

de 2015. Institui Programa de Distribuição de Fraldas Geriátricas, Leite e Dietas 

Alimentares Especiais, Leite Pasteurizado e Óculos. Disponível em: 

https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2015/202/2029/lei-

ordinaria-n-2029-2015-institui-programa-de-distribuicao-de-fraldas-geriatricas-

leite-e-dietas-alimentares-especiais-leite-pasteurizado-e-oculos [acesso 2018 

nov 02]. 

https://transparencia.criciuma.sc.gov.br/webroot/contaspublicas/5db8657e3f44e-protocolo-de-formulas-infantis-criciuma_cms_versao-final.pdf
https://transparencia.criciuma.sc.gov.br/webroot/contaspublicas/5db8657e3f44e-protocolo-de-formulas-infantis-criciuma_cms_versao-final.pdf
https://www.guarapuava.pr.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Boletim-Oficial-934.pdf
https://www.guarapuava.pr.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Boletim-Oficial-934.pdf
http://edicao.dom.sc.gov.br/1575919857_edicao_2998_assinada.pdf#page=187
http://www.tamandare.pr.gov.br/uploads/a70c0e199a3632bf5a599c4b276bc2a6.pdf
http://www.tamandare.pr.gov.br/uploads/a70c0e199a3632bf5a599c4b276bc2a6.pdf
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2015/202/2029/lei-ordinaria-n-2029-2015-institui-programa-de-distribuicao-de-fraldas-geriatricas-leite-e-dietas-alimentares-especiais-leite-pasteurizado-e-oculos
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2015/202/2029/lei-ordinaria-n-2029-2015-institui-programa-de-distribuicao-de-fraldas-geriatricas-leite-e-dietas-alimentares-especiais-leite-pasteurizado-e-oculos
https://leismunicipais.com.br/a/pr/d/dois-vizinhos/lei-ordinaria/2015/202/2029/lei-ordinaria-n-2029-2015-institui-programa-de-distribuicao-de-fraldas-geriatricas-leite-e-dietas-alimentares-especiais-leite-pasteurizado-e-oculos


137 

 

 

78. Paraná. Secretaria Municipal de Saúde de Santa Helena. Resolução nº 

004/2015 de 27 de maio de 2015. Aprova o Protocolo de Atenção Nutricional da 

Secretaria Municipal de Saúde. Disponível em: 

http://www.santahelena.pr.gov.br/diarios/files/diario-oficial-359-2015.pdf.p7s 

[acesso 2018 jan 13]. 

79. Santa Catarina. Câmara Municipal do Balneário de Piçarras. Projeto de Lei 

Ordinária (E) nº 025/2019 de 23 de agosto de 2019. Institui o Programa de 

Distribuição de Fraldas Geriátricas e Dietas Alimentares Especiais, e Dá Outras 

Providências. Disponível em: 

https://www.camarapicarras.sc.gov.br/assinatura_digital/assinado/190826162941

730286.pdf [acesso 2019 out 02]. 

80. Paraná. Prefeitura Municipal de Guaraqueçaba. Decreto no 2.735 de 27 de 

junho de 2019. Institui o Programa Municipal e Regulamenta Protocolo de 

Dispensação de Dietas e Fórmulas Enteral e dá outras Providências. Disponível 

em:https://leismunicipais.com.br/a/pr/g/guaraquecaba/decreto/2019/274/2735/de

creto-n-2735-2019-institui-o-programa-municipal-e-regulamenta-protocolo-de-

dispensacao-de-dietas-e-formulas-enteral-e-da-outras-providências [acesso 23 

out 2019].     

81. Paraná. Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste. Secretaria 

Municipal de Saúde. Protocolo Municipal de Dispensação de Fórmulas Infantis d 

Suplementos Alimentares. Disponível em: http://www.dioems.com.br/edicoes/01-

00-0/00001962/1962-c6a13ab312cadf7de4c2fb590e9d4882.pdf [acesso 2019 

nov 29]. 

http://www.santahelena.pr.gov.br/diarios/files/diario-oficial-359-2015.pdf.p7s
https://www.camarapicarras.sc.gov.br/assinatura_digital/assinado/190826162941730286.pdf
https://www.camarapicarras.sc.gov.br/assinatura_digital/assinado/190826162941730286.pdf
http://www.dioems.com.br/edicoes/01-00-0/00001962/1962-c6a13ab312cadf7de4c2fb590e9d4882.pdf
http://www.dioems.com.br/edicoes/01-00-0/00001962/1962-c6a13ab312cadf7de4c2fb590e9d4882.pdf


138 

 

 

82. Paraná. Prefeitura Municipal de Mercedes. Decreto no 002/2017 de 26 de 

janeiro de 2017. Aprova o Protocolo da Atenção Nutricional da Secretaria de 

Saúde do Município de Mercedes. Disponível em: 

http://mercedes.pr.gov.br/arquivos/legislacao_anexos/14870123556495709.pdf 

[acesso 2018 ago 28]. 

83. Paraná. Prefeitura Municipal de Lupionópolis. Lei n° 17/2016 de 21 de setembro 

de 2016. Dispõe sobre a criação do Programa de Dispensação de Fórmulas 

Infantis Especiais (PDFIE) e dá outras providências. Disponível em: 

https://www.lupionopolis.pr.gov.br/uploads/legislacao/Lei-17-2016---Cria-

Programa-de-dispensacao-de-Formulas-Infantis-Especiais---PDFIE---Leite.pdf 

[acesso 2018 mai 24]. 

84. São Paulo. Governo do Estado. Gabinete do Coordenador. Ata de Realização de 

Pregão Eletrônico – Registro de Preço, de 03 de agosto de 2017. PERP no 

085/2017. Processo no 001.0001.001.890/2017. Constituição de Sistema de 

Registro de Preços Fórmula Infantil para Atender ao Programa de Alergia à 

Proteína do Leite de Vaca (APLV) do Estado de São Paulo para uso 

Ambulatorial e Ação Judicial. Disponível em: 

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?cp7keXD1R3f

dQXr1vhmvxY29RKo0Jjn2oTtAXgbSoqOsD5kHjSXKjFVpeXFZY%2BhU [acesso 

2019 out 03].  

85.  São Paulo. Governo do Estado. Gabinete do Coordenador. Ata de Realização 

de Pregão Eletrônico – Registro de Preço, de 16 de julho de 2018. PERP no 

047/2018. Processo no 001.0001.001.148/2018. Constituição de Sistema de 

Registro de Preços – Dieta. Disponível em: 

http://mercedes.pr.gov.br/arquivos/legislacao_anexos/14870123556495709.pdf
https://www.lupionopolis.pr.gov.br/uploads/legislacao/Lei-17-2016---Cria-Programa-de-dispensacao-de-Formulas-Infantis-Especiais---PDFIE---Leite.pdf
https://www.lupionopolis.pr.gov.br/uploads/legislacao/Lei-17-2016---Cria-Programa-de-dispensacao-de-Formulas-Infantis-Especiais---PDFIE---Leite.pdf
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?cp7keXD1R3fdQXr1vhmvxY29RKo0Jjn2oTtAXgbSoqOsD5kHjSXKjFVpeXFZY%2BhU
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?cp7keXD1R3fdQXr1vhmvxY29RKo0Jjn2oTtAXgbSoqOsD5kHjSXKjFVpeXFZY%2BhU


139 

 

 

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?cp7keXD1R3f

dQXr1vhmvxSKE19ZOD0KHF5wApFUbVBuZ3hJJUe8YP2EieWyGDbOi [acesso 

2019 out 20]. 

86.  Espírito Santo. Secretaria de Estado da Saúde. Ata de Realização de Pregão 

Eletrônico – Registro de Preço, de 16 de junho de 2018. Licitação no 

001883/2018. Processo no 81679416. Fórmulas Nutricionais Pediátricas para 

Atendimento aos Pacientes Assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, 

Conforme Portaria 054-R. Disponível em: 

https://transparencia.es.gov.br/Compras?Filtro.TipoConsultaSelecionado=2&bus

ca=1 [acesso 2019 ago 16]. 

87.  Espírito Santo. Secretaria de Estado da Saúde. Ata de Realização de Pregão 

Eletrônico – Registro de Preço, de 17 de setembro de 2018. Licitação no 

001886/2018. Processo no 81688245. Dieta Enteral e Fórmulas Infantis para 

Atendimento aos Pacientes Assistidos nas Farmácias Cidadãs Estaduais, 

Conforme Portaria 054-R. Disponível em: 

https://transparencia.es.gov.br/Compras?Filtro.TipoConsultaSelecionado=2&bus

ca=1 [acesso 2019 ago 16]. 

88.  Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Saúde. Ata de Registro de Preços no 

044/2017. Processo no E-08/001/2207/2016. Pregão Eletrônico no 037/2017 de 

05 de outubro de 2017. Disponível em: 

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=67

2D0942-25DD0-45B9-99EB-E09F7F6698F21 [acesso 2019 ago 28]. 

89. Rio de Janeiro. Secretaria de Estado de Saúde. Ata de Registro de Preços no 

017/2019. Processo no E-08/001/4561/2016. Pregão Eletrônico no 322/2018. 

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?cp7keXD1R3fdQXr1vhmvxSKE19ZOD0KHF5wApFUbVBuZ3hJJUe8YP2EieWyGDbOi
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?cp7keXD1R3fdQXr1vhmvxSKE19ZOD0KHF5wApFUbVBuZ3hJJUe8YP2EieWyGDbOi
https://transparencia.es.gov.br/Compras?Filtro.TipoConsultaSelecionado=2&busca=1
https://transparencia.es.gov.br/Compras?Filtro.TipoConsultaSelecionado=2&busca=1
https://transparencia.es.gov.br/Compras?Filtro.TipoConsultaSelecionado=2&busca=1
https://transparencia.es.gov.br/Compras?Filtro.TipoConsultaSelecionado=2&busca=1
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=672D0942-25DD0-45B9-99EB-E09F7F6698F21
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?k=672D0942-25DD0-45B9-99EB-E09F7F6698F21


140 

 

 

Aquisição de Produto Nutricional (Aptamil Pepti®). Disponível em: 

https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MjA0NzQ%2C 

[acesso 2019 set 03]. 

90. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas. II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento 

Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal. Brasília. 2009. Disponível 

em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_prevalencia_aleitamento_m

aterno.pdf [acesso 2018 out 16]. 

91. Venancio SI et al. Prática do aleitamento materno nas capitais brasileiras e no 

Distrito Federal: situação atual e avanços. J Ped. 2010;86(4):317-324. 

92. Franco JM, Pinheiro AP, Vieira SC, Barreto ÍD, Gurgel RQ, Cocco RR, et al. 

Accuracy of sérum IgE concentrations and papule diameter in the diagnosis of 

cow’s milk allergy. J Pediatr (Rio J).2018;94:279-85. 

93. Nowak-Wegrzyn A, Assa'ad AH, Bahna SL, Bock SA, Sicherer SH, Teuber SS. 

Adverse Reactions to Food Committee of American Academy of Allergy, Asthma 

& Immunology. Work group report: oral food challenge testing. J Allergy Clin 

Immunol. 2009;123:S365-83. 

94. Bindslev-Jensen C et al. Standardization of food challenges in patients with 

immediate reactions to foods-position paper from the European Academy of 

Allergology and Clinical Immunology. Allergy. 2004; 59(7):690-7. 

95. Alves JQN, Mendes JFR, Jaborandy ML. Perfil nutricional e consumo dietético 

de crianças alérgicas à proteína do leite de vaca acompanhadas em um hospital 

infantil de Brasília/DF, Brasil. [Internet]. Disponível em: 

https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MjA0NzQ%2C
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_prevalencia_aleitamento_materno.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_prevalencia_aleitamento_materno.pdf


141 

 

 

http://www.escs.edu.br/revistaccs/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/art

icle/view/282.  

96. Meyer R, Groetch M, Venter C. When Should Infants with Cow's Milk Protein 

Allergy Use an Amino Acid Formula? A Practical Guide. J Allergy Clin Immunol 

Pract. 2018;6(2):383-399. 

97. Martínez A, Ballew M. Infant formulas. Pediatrics. 2011;32 (5):179-89. 

98. El-gamy, EI. Nutrition and Health: Milk Allergy. Encyclopedia of Dairy Sciences, 

2nd Edition, 2011, pages 1041–1045.   

99. Dupont C, Chouraqui JP, de Boissieu D, et al. French Society of Paediatrics. 

Dietary treatment of cow’s milk protein allergy in childhood: a commentary by the 

Committee on Nutrition of the French Society of Pediatrics. Br J Nutr. 

2012;107:325–38. 

100. Agostoni C, Axelsson I, Goulet O, et al. Soy protein infant formulae and follow 

on   formulae a commentary by the ESPGHAN. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 

2006;42:352–61. 

101. Bhatia J, Greer F, American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition. 

Use of soy protein-based formulas in infant feeding. Pediatrie. 2008;121:1062–

8. 

102. Meyer R, Carey MP, Turner PJ, Meharg AA. Low inorganic arsenic in 

hydrolysed-rice formula used for cow’s milk protein allergy. Pediatr Allergy 

Immunol. 2018; 29(5):561-563 

103. Brasil. Ministério da Saúde. Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias. Portaria N° 40, de 11 de setembro de 2018. Torna pública a 

decisão de não incorporar a fórmula nutricional a base de arroz para crianças 

http://www.escs.edu.br/revistaccs/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/282
http://www.escs.edu.br/revistaccs/index.php/comunicacaoemcienciasdasaude/article/view/282


142 

 

 

com alergia à proteína do leite de vaca no âmbito do Sistema Único de Saúde – 

SUS. Disponível em: http://www.in.gov.br/materia/-

/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40506045/do1-2018-09-12-portaria-

n-40-de-11-de-setembro-de-2018-40505775 [acesso 2019 nov 28]. 

104. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e 

alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Editora do Ministério da 

Saúde, 2009. Disponível em: 

http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad23.pdf [acesso 

2018 nov 20]. 

105. São Paulo. Secretaria de Estado da Saúde - Assistência Farmacêutica. Nota 

Técnica AF/SS nº 08, de 01 de outubro de 2013. Padronização do volume de 

Fórmulas Infantis Especiais dispensadas pelo Protocolo Clínico de Alergia ao 

Leite de Vaca (Resolução SS nº 336/2007). Disponível em: 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-

farmaceutica/notas-tecnicas/nota_tecnica_aplv_2019.pdf [acesso 2018 out 10]. 

106. Navarrete-Rodríguez EM et al. Implicaciones nutricionales de las dietas de 

eliminación. Bol Med Hosp Infant Mex. 2015;72(2):112-117. 

107. Patino CM, Ferreira JC. Critérios de inclusão e exclusão em estudos de 

pesquisa: definições e porque eles importam. J Bras Pneumol. 2018;44 (2):84-

84.  

108. Distrito Federal. Secretaria de Estado de Saúde. Subsecretaria de Atenção 

Integral à Saúde. Comissão Permanente de Protocolos de Atenção à Saúde. 

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40506045/do1-2018-09-12-portaria-n-40-de-11-de-setembro-de-2018-40505775
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40506045/do1-2018-09-12-portaria-n-40-de-11-de-setembro-de-2018-40505775
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40506045/do1-2018-09-12-portaria-n-40-de-11-de-setembro-de-2018-40505775
http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad23.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/notas-tecnicas/nota_tecnica_aplv_2019.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/notas-tecnicas/nota_tecnica_aplv_2019.pdf


143 

 

 

Roteiro para Elaboração de Protocolos de Atenção à Saúde na SES-DF. 2018. 

Disponível em: http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/2.-

Roteiro-para-Elabora%C3%A7%C3%A3o-de-Protocolos-na-SES-DF-1.pdf 

[acesso 2019 nov 20].  

109. Saarinen KM, Pelkonen AS, Makela MJ, Savilahti E. Clinical course and 

prognosis of cow's milk allergy are dependent on milk specific IgE status. J 

Allergy Clin Immunol. 2005;116(4):869-75.  

110. Elizur A, Rajuan N, Goldberg MR, Leshno M, Cohen A, Katz Y. Natural course 

and risk factors for persistence of IgE-mediated cow's milk allergy. J Pediatr. 

2012;161(3):482-487. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/2.-Roteiro-para-Elabora%C3%A7%C3%A3o-de-Protocolos-na-SES-DF-1.pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/2.-Roteiro-para-Elabora%C3%A7%C3%A3o-de-Protocolos-na-SES-DF-1.pdf


144 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  A presente dissertação foi composta por dois estudos. O primeiro teve como 

objetivo identificar as diferenças nos escores de qualidade de vida de acordo com as 

características sociodemográficas (sexo e idade) e clínicas (reação anafilática e 

prescrição de epinefrina auto-injetável), e caracterizar o estado nutricional de 

pacientes com APLV mediada por IgE no dia da realização do TPO ou OIT para 

alimentos. Já o objetivo do segundo estudo foi realizar levantamento dos protocolos 

de dispensação de FIE exclusivos ou que abordam APLV disponíveis no Brasil que 

atenda a demanda de pacientes do SUS que tem acesso as fórmulas por meio de 

judicialização e realizar uma avaliação comparativa quanto aos itens: métodos 

diagnósticos, tipos de fórmulas infantis especiais dispensadas, quantidade de 

fórmulas dispensadas, critérios de inclusão e exclusão e faixa etária, preconizados 

pelo Consenso Brasileiro Sobre Alergia Alimentar. A alergia alimentar pode gerar 

várias consequências para a saúde da criança e para a família em si. O tratamento 

adequado, que pode incluir acesso a FIE, quando houver necessidade, é essencial 

para a manutenção de um estado nutricional adequado e gera menos impacto na 

qualidade de vida.  

  O Serviço de Alergia e Imunologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro era 

um centro especializado no tratamento de crianças com AA, dispondo de equipe 

multiprofissional engajada no manejo e acompanhamento dessas crianças. Esse 

Serviço foi transferido para o Hospital Central do Exército (HCE), juntamente com 

toda a sua equipe. No momento da transferência, já havíamos alcançado o tamanho 

amostral inicialmente proposto, não tendo sido preciso captar participantes no novo 

local do serviço. Com o desenvolvimento do primeiro estudo pudemos identificar 
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perfil nutricional e aspectos relacionados à qualidade de vida de crianças com APLV 

que buscam atendimento especializado para a realização de TPO ou OIT para 

alimentos no Rio de Janeiro. Nossos resultados agregam a literatura científica já 

disponível na área e mostraram que, na amostra estudada, o percentual de desvios 

no estado nutricional foi menor que o esperado, o que pode indicar que o 

acompanhamento médico e nutricional desses pacientes estava minimizando 

potenciais prejuízos sobre o estado nutricional. Entretanto, conforme esperado, 

pudemos confirmar, por meio das respostas ao questionário FAQLQ-PF, que os 

responsáveis pacientes sentem o impacto da AA na qualidade de vida.  

  Em relação ao estudo 2, o conhecimento advindo do levantamento e da 

avaliação dos protocolos de dispensação de fórmulas infantis especiais foi essencial 

para identificarmos como está à regulamentação no Brasil. Com o aumento da 

prevalência e o tempo de aquisição de tolerância oral para LV, é necessário que os 

estados e municípios brasileiros produzam mais protocolos de dispensação, visando 

atender uma parcela maior da população atendida pelo SUS que tem acesso as 

fórmulas por meio de judicialização. Existe também uma grande necessidade de 

padronização e adequação dos protocolos já existentes em vários itens com bases 

científicas atuais para adequar esses instrumentos garantindo assim a dispensação 

diante do contexto brasileiro e dos recursos disponíveis e aporte nutricional 

adequado. Já que aquisição da FIE por demanda judicial a verba não é provisionada 

nas contas do governo, causando um déficit nos cofres públicos. Adicionalmente 

esses resultados servirão como base para a organização de um protocolo clínico de 

dispensação de fórmulas infantis especiais para pacientes com alergia alimentar no 

Hospital Central do Exército (HCE).      
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