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RESUMO
Introdução: A alergia alimentar é a reação adversa a alimentos mais co-
mum na infância e está relacionada a várias intercorrências nutricionais. 
A prevalência é de 6% a 8% em crianças menores de três anos. O sistema 
imunológico e a barreira intestinal imaturos dos lactentes jovens favore-
cem a penetração de alérgenos.

Objetivo: Investigar, na literatura, as possíveis relações entre a hiper-
sensibilidade alimentar com o desmame precoce, a introdução prematu-
ra de outros alimentos e relatar as estratégias de prevenção e tratamento 
da alergia alimentar sob o ponto de vista nutricional.

Metodologia: Pesquisa de revisão da literatura nas bases de dados Me-
dline, Lilacs, NCBI, Capes, Scielo, Google scholar e Cohrane, com ên-
fase nos últimos 10 anos, nos idiomas inglês e português, referente à 
relação do desmame precoce e as reações alergênicas a alimentos.

Conclusão: O tratamento da alergia alimentar é essencialmente nutri-
cional, portanto, a participação e o aprimoramento do nutricionista são 
fundamentais para a prevenção e tratamento das alergias alimentares 
impedindo a progressão da doença e a piora das manifestações alérgicas 
entre os neonatos e lactentes.

Palavras-chave: Alergia Alimentar; Aleitamento materno; Desmame 
precoce; Sistema imunológico de neonatos.

ABSTRACT
Introduction:A food allergy is the adverse reaction to foods most com-
mon in childhood and is related to several complications nutritional. 
The prevalence is 6% to 8% in children under three years. The immune 
system and intestinal barrier of the immature young infants favor the 
penetration of allergens.
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Objective: To investigate the literature, the possible relationship betwe-
en food hypersensitivity with early weaning, the premature introduc-
tion of other foods and report on strategies for prevention and treatment 
of food allergy in the nutritional point of view.

Methods: Bibliographic research on textbooks and scientific articles 
published in the last 10 years.

Conclusion:The treatment of food allergy is mainly nutritional, therefo-
re, participation and improving the dietitian are essential for the preven-
tion and treatment of food allergies by preventing disease progression 
and worsening of allergic symptoms among neonates and infants.

Key words: Food allergy; Breastfeeding; Early weaning; The immune 
system of newborns.

INTRODUÇÃO

A alergia alimentar (AA) é uma reação adversa a 
proteína alimentar caracterizada por uma reativi-
dade imunológica anormal em pacientes predis-
postos geneticamente. A resposta imunológica 
gera uma variedade de sintomas e manifestações 
clínicas expressas em diversos sistemas orgânicos, 
tais como a pele, o trato respiratório e gastrintes-
tinal. A identificação e a eliminação da proteína 
alergênica da dieta devem levar a resolução dos 
sintomas. A prevalência da AA é maior nos primei-
ros anos de vida, afetando 6% das crianças abaixo 
de três anos de idade. Comumente a maioria das 
crianças com alergia à proteína do leite de vaca 
(APLV) inicia as manifestações clínicas no primei-
ro ano de vida e desenvolvem tolerância em 80% 
dos casos aos cinco anos de vida1,2.

O lactente particularmente nos primeiros meses 
de vida é mais susceptível a absorção de macro-
moléculas e ao desenvolvimento de reações de 
hipersensibilidade devido à imaturidade gastroin-à imaturidade gastroin- imaturidade gastroin-
testinal e do sistema imune3.

A ingestão do colostro favorece a maturação dos 
enterócitos, aumenta a capacidade absortiva e ace-
lera o desenvolvimento da barreira de permeabili-
dade, e ação potencializadora na produção de en-
zimas presentes nas microvilosidades intestinais, 
dentre outras4.

A prática da amamentação vem sofrendo diversas 
influências ao longo do tempo como: fatores so-
cioeconômicos, culturais, inserção das mulheres 
no mercado de trabalho, estéticos e uso de medi-
camentos5.

O leite de vaca é a principal causa de alergias ali-
mentares em crianças, do lactente até os quatro 
anos de idade, em diversos países com hábitos ali-
mentares ocidentais. A substituição do leite mater-
no pelo leite de vaca antes de completados os seis 
primeiros meses de vida aumenta a probabilidade 
de reações alérgicas nesta faixa etária6.

O leite humano é um alimento com característi-
cas hipoalergênicas. É composto por fatores trófi-
cos, anticorpos, propriedades antiinflamatórias e 
imunomoduladores que favorecem o desenvolvi-
mento da função da barreira imunológica e não-

-imunológica da mucosa intestinal, protegendo o 
lactente contra alergias alimentares, como tam-
bém aumentando sua tolerância7.

O objetivo do presente estudo foi investigar, na 
literatura, as possíveis relações entre a hipersensi-
bilidade alimentar com o desmame precoce, a in-
trodução prematura de outros alimentos e relatar 
as estratégias de prevenção e tratamento da alergia 
alimentar sob o ponto de vista nutricional.
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MÉTODO

Pesquisa de revisão da literatura nas bases de da-
dos Medline, Lilacs, NCBI, Capes, Scielo, Google 
scholar e Cohrane, com ênfase nos últimos 10 anos, 
nos idiomas inglês e português, referente à relação 
do desmame precoce e as reações alergênicas a ali-
mentos, utilizando os descritores: desmame preco-
ce, alergias alimentares em lactentes, aleitamento 
materno, terapia nutricional nas alergias alimenta-
res. Foram selecionados estudos referentes ao tema 
alergia alimentar e desmame precoce com trata-
mento estatístico significância de p ≤ 0,05.

REVISÃO DA LITERATURA

Aleitamento Materno
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reco-
menda amamentação exclusiva, ou seja, quando 
a criança recebe somente leite materno, direto da 
mama ou ordenhado, ou leite humano de outra 
fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exce-
ção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais 
de reidratação oral, suplementos minerais ou me-
dicamentos por quatro a seis meses e complemen-
tada até dois anos ou mais. Existem evidências de 
que não há vantagens em se iniciar os alimentos 
complementares antes dos seis meses (salvo em 
alguns casos individuais), podendo, inclusive ha-
ver prejuízos à saúde da criança. Por isso, vários 
países já adotaram oficialmente a posição de que 
a amamentação exclusiva deve se estender até em 
torno dos seis meses, inclusive o Brasil8.

Aspectos fisiológicos, imunológicos e 
epidemiológicos
O estímulo para a produção de leite e secreção é a 
sucção do bebê no seio da mãe. Os nervos subcutâne-
os da aréola enviam uma mensagem através da medu-
la espinhal para o hipotálamo que transmite a mensa-
gem para hipófise, onde as áreas anterior e posterior 
são estimuladas. A prolactina da hipófise anterior 
estimula a produção do leite pelas células alveolares. 
A ocitocina da hipófise posterior estimula as células 
mioepiteliais da glândula mamária a se contraírem, 
provocando o movimento do leite através dos ductos 
e seios lactíferos ocorrendo a “descida do leite”9.

Nos primeiros dias após o parto, a secreção de lei-
te é pequena, menor que 100ml/dia, mas já no 
quarto dia a nutriz é capaz de produzir, em média, 
600ml/dia de leite10.

Na amamentação, o volume de leite produzido va-
ria, dependendo do quanto a criança mama e da 
freqüência com que mama. Quanto mais volume 
de leite e mais vezes a criança mamar, maior será 
a produção de leite. Uma nutriz que amamenta 
exclusivamente produz, em média, 800ml por dia 
no sexto mês. Em geral, uma nutriz é capaz de 
produzir mais leite do que a quantidade necessá-
ria para o seu bebê11.

O leite humano possui numerosos fatores imuno-
lógicos que protegem a criança contra infecções. 
A IgA secretora é o principal anticorpo, atuando 
contra microorganismos presentes nas superfícies 
mucosas. Os anticorpos IgA no leite humano são 
um reflexo dos antígenos entéricos e respiratórios 
da mãe, ou seja, ela produz anticorpos contra 
agentes infecciosos com os quais já teve contato, 
proporcionando, dessa maneira, proteção à crian-
ça contra os germes prevalentes no meio em que a 
mãe vive. A concentração de IgA no leite materno 
diminui ao longo do primeiro mês, permanecen-
do relativamente constante a partir de então4.

Os lactentes nos primeiros meses de vida são 
desprovidos de muitos dos fatores fisiológicos de 
proteção oferecidos pela barreira de permeabili-
dade intestinal para enfrentar o meio ambiente da 
vida extra-uterina. Apresentando vulnerabilidade 
durante este período crítico da existência. Entre-
tanto, o leite humano, contém inúmeros fatores 
que compensam a imaturidade do organismo do 
lactente, e, ao mesmo tempo, estimula a maturi-
dade do intestino para tornar-se funcionalmente 
independente9.

No Brasil, estudos epidemiológicos evidencia-
ram que, ao longo dos anos, tem-se conseguido 
saldos positivos na retomada do aleitamento ma-
terno. No entanto, as taxas de prevalência estão 
muito longe de atingir as recomendações da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), ou seja, do 
aleitamento materno exclusivo por seis meses e 
da manutenção do aleitamento materno após a 
introdução de outros alimentos até os dois anos 
de vida ou mais11.

Ao comparar os resultados obtidos pela Pesquisa 
Nacional em Demografia e Saúde (PNDS-1996) e 
os resultados da Pesquisa Nacional sobre Saúde 
Materno Infantil e Planejamento Familiar (PNS-
MIPF-1986), observa-se a tendência ascendente 
de aleitamento materno exclusivo, que é 11 vezes 
maior para menores de quatro meses e 25 vezes 
maior para crianças entre quatro e seis meses12.
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A pesquisa sobre prevalência do aleitamento ma-
terno nas capitais brasileiras e no Distrito Federal 
realizada em 1999 mostrou uma significativa he-
terogeneidade em relação a esta prática no país. A 
mediana de aleitamento exclusivo foi de 34 dias, 
variando de 8,3 dias em Cuiabá a 77,3 dias em 
Fortaleza.. Outros estudos de base populacional 
confirmam estas tendências de melhoria da prá-
tica de amamentação e discutem seus diferenciais 
biológicos e socioeconômicos11.

Alergia Alimentar

Aspectos epidemiológicos e fisiológicos
É muito difícil estabelecer a verdadeira incidência 
e prevalência de alergia alimentar, pois, infeliz-
mente, até o momento não existe nenhum método 
simples e objetivo para a confirmação da alergia 
alimentar. Existe uma grande variedade de sinais 
e sintomas associados à alergia e diversos testes 
laboratoriais têm sido propostos para avaliação 
deste problema. No entanto, o diagnóstico das re-
ações alérgicas e intolerâncias aos alimentos ainda 
é feito em bases clínicas e os testes com dupla-in-
cógnita, envolvendo administração do alimento 
suspeito e placebo, ainda são considerados como 

“padrão ouro”1,13.

Estima-se que a prevalência seja de aproximada-
mente de 6% a 8% em menores de três anos e 
estes valores parecem estar aumentando14,15,16.

A prevalência é maior em indivíduos com derma-
tite atópica. Aproximadamente 35% das crianças 
com dermatite atópica, de intensidade moderada 
e grave, têm alergia alimentar mediada por IgE e 
6% a 8% das crianças asmáticas podem ter sibilân-
cia induzida por alimentos17,18.

Numa coorte de 520 recém-nascidos consecutivos 
investigados durante seus primeiros três anos de 
vida, apenas 6% das crianças reagiu a alimentos 
suspeitos num teste de provocação oral duplo-ce-
go e controlado com placebo. Em contrapartida, 
os pais acreditaram que seus filhos tinham alergia 
alimentar em 28% dos casos14.

O sistema imunológico imaturo dos neonatos e 
lactentes jovens favorece a sensibilização ao an-
tígeno. Nesta fase da vida, a barreira intestinal é 
imatura e mais permeável, tornando o epitélio 
mais suscetível à penetração dos diferentes antí-
genos, portanto, mais vulnerável à sensibilização 
alérgica. Além disso, nesta fase da vida há pro-

dução diminuída de anticorpos IgA secretores es-
pecíficos, o que favorece a entrada de antígenos 
e consequentemente a ocorrência de alergias ali-
mentares14,19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As doenças alérgicas são complexas e multifato-
riais. Seu aparecimento e expressão clínica depen-
dem da interação entre fatores genéticos e ambien-
tais1,20.

Os fatores ambientais são todos os fatores que ex-
põem a criança ao alérgeno durante a vida, ex-
cluindo os genéticos, como a dieta materna no 
período gestacional e na lactação, o desmame pre-
coce e a introdução de alimentos complementares 
antes dos seis meses de vida20.

Herança Genética
Atualmente não existem testes genéticos diagnós-
ticos disponíveis para identificar indivíduos com 
risco de alergia alimentar, a história familiar de 
atopia, incluindo a alergia alimentar, ainda é o 
melhor indicativo de risco para o seu aparecimen-
to15,21,22.

Caracterização Dietética Durante a Gestação e 
Lactação e os Episódios de Alergia Alimentar

Os principais fatores de risco para o desenvolvi-
mento de alergias alimentares são o histórico fa-
miliar de atopia e a exposição precoce a proteínas 
do leite de vaca. Como não há possibilidade da 
alteração dos genes, os esforços de prevenção se 
concentram no controle ambiental. O suprimento 
de pequenas quantias de alérgenos alimentares via 
leite materno pode contribuir para a indução de 
tolerância. Por outro lado, mesmo os lactentes em 
aleitamento materno exclusivo podem apresentar 
reações alérgicas às proteínas do leite e a outras 
proteínas. Um estudo recente sugeriu que níveis 
baixos de IgA total e específica ao leite de vaca no 
leite materno contribuem para o risco de desen-
volvimento de alergia ao leite de vaca23,24.

Estudo detectou a presença das proteínas Beta-lac-
toglobulina, caseína, gamaglobulina, ovalbumina, 
gliadina e o antígeno do amendoim foram detec-
tados em pequenas quantidades no leite materno 
entre 1 a 6 horas após a ingestão desses alimentos, 
independentemente do status materno de atopia. 
As concentrações de alérgenos alimentares no leite 
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materno são teoricamente suficientes para desen-
cadear reações em lactentes alérgicos. O tamanho 
molecular desses antígenos alimentares no leite 
materno é semelhante ao de seus respectivos alér-
genos, confirmando assim, mas não provando seu 
potencial de sensibilização22,25.

Entretanto, as dietas de controle e exclusão de 
proteínas potencialmente alergênica pela mãe 
durante o período de lactação, em crianças com 
risco familiar para atopia, permanecem controver-
sas. Tem sido recomendada, durante o período de 
aleitamento materno até os doze meses de vida, a 
eliminação de amendoim, castanhas e nozes da 
dieta materna26. Outros recomendam ainda exclu-
são adicional de leite de vaca, ovos e peixe. Toda-
via, ainda tais condutas necessitam de evidência 
científica27.

Em situações particulares onde há história fami-
liar positiva para alergia alimentar a determinada 
proteína, recomenda-se a exclusão apenas desta 
proteína da dieta da nutriz durante o período de 
lactação, evitando-se assim restrições desnecessá-
rias27,28.

A maioria das reações alérgicas aos alimentos ma-
nifesta-se em crianças de baixa idade. A alergia ao 
leite de vaca afeta geralmente crianças com menos 
de três anos e o diagnóstico geralmente é feito an-
tes dos dois anos, entre seis e 18 meses29,30.

A imaturidade da mucosa intestinal e a deficiência 
fisiológica de IgA que ocorre no primeiro ano de 
vida parecem ser os principais fatores associados 
à maior incidência de manifestações alérgicas em 
lactentes jovens31,32.

Manisfestações clinicas presentes na alergia 
alimentar

As manifestações clínicas podem ser muito va-
riadas, uma vez que um determinado alimento 
nem sempre desencadeia os mesmos sintomas, 
dependendo do órgão alvo, dos mecanismos imu-
nológicos envolvidos e da idade do paciente. Po-
dem ocorrer manifestações no sistema respirató-
rio, sistema gastrintestinal, na pele ou em outros 
órgãos33,34,35.

Terapia nutricional na alergia alimentar

O tratamento consiste na dieta de exclusão do ali-
mento responsável pelas reações alérgicas. A ex-
clusão completa do alimento causador da reação 

é a única forma comprovada de tratamento atual-
mente disponível36.

A avaliação completa do estado nutricional com o 
objetivo de detectar deficiências nutricionais, es-
tados de desnutrição e adequar a ingestão às ne-
cessidades nutricionais da criança é prioritária37.

Para garantir o atendimento às recomendações é 
fundamental amplo trabalho de educação nutricio-
nal da família e principalmente da mãe e/ou cui-
dador responsável pela alimentação da criança27,37.

O principal objetivo da terapia nutricional é evitar 
o desencadeamento dos sintomas, a progressão 
da doença e a piora das manifestações alérgicas e 
proporcionar à criança crescimento e desenvolvi-
mento adequados36,37.

Fórmulas Infantis em Substituição do Aleita-
mento Materno

Antes do desenvolvimento das fórmulas infantis, 
a maioria das crianças que não era amamentada 
por sua mãe (fato comum em determinadas clas-
ses econômicas de sociedades diversas) tinha sua 
alimentação substituída pelo leite de peito dado 
por uma ama-de-leite38. A alimentação por leite 
bovino ou caprino era considerada inadequada e 
raramente praticada. A mortalidade das crianças 
alimentadas dessa forma era alta, variando entre 
80 e 90%39,40.

A OMS enfatiza a relevância do leite humano no pre-
sente e no futuro das crianças. Reforçando a idéia, 
estudos indicam que o aleitamento materno exclu-
sivo e sua duração parecem ser importantes fatores 
na prevenção de obesidade e distúrbios alérgicos41.

Além disso, é desprovido de contaminação e 
contém importantes imunoglobulinas e fatores 
imunes, bem como ajuda no estabelecimento da 
microbiota intestinal do recém-nascido, o qual 
depende dela para o metabolismo dos oligossa-
carídeos42,43.

As fórmulas para lactentes podem ser divididas 
em fórmulas padrões e especiais. As primeiras são 
indicadas de forma irrestrita a qualquer criança. 
As outras são recomendadas para aquelas com 
necessidades especiais, como as que apresentam 
intolerância ou alergia a determinadas proteínas 
do leite bovino. Para crianças com esses tipos de 
problema, fórmulas isentas de proteínas contidas 
em leite bovino são as mais indicadas44.
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Uma das tentativas de sucesso são as fórmulas de-
senvolvidas com soja. Estas apresentam a prote-
ína de soja como principal fonte protéica. Além 
disso, são fortificadas com metionina, L-carnitina 
e taurina, para compensar os baixos níveis de ami-
noácidos e enriquecidas com ferro, cálcio e zinco. 
Segundo a recomendação da Academia Americana 
de Pediatria, no ano 2000, fórmulas à base de soja 
podem ser prescritas para pacientes com reações 
mediadas por IgE, sem sintomas gastrintestinais e 
com idade superior a seis meses44,45.

Crianças que não toleram as fórmulas baseadas 
em leite bovino nem de soja devem ser alimenta-
das com fórmulas à base de proteínas extensamen-
te hidrolisadas ou L-aminoácidos com a finalidade 
de reduzir a capacidade alergênica6,34.

Desmame precoce
O desmame é definido como sendo a introdução 
de qualquer tipo de alimento na dieta de uma 
criança que, até então, se encontrava em aleita-
mento materno exclusivo. Conseqüentemente, o 

“período de desmame” é aquele compreendido en-
tre a introdução desse novo alimento até a supres-
são completa do alimento materno46.

A ausência de amamentação ou sua interrupção 
precoce e a introdução de outros tipos de alimen-
tos na dieta da criança têm sido freqüentes, com 
conseqüências potencialmente danosas à saúde 
do bebê, tais como a exposição precoce a agen-
tes infecciosos, contato com proteínas estranhas e 
prejuízos ao processo de digestão5.

Fatores que influenciam o desmame precoce

Apesar de o leite materno ser de suma importân-
cia para o neonato, a prática da amamentação 
vem sofrendo ao longo do tempo a influência de 
diversos fatores tanto sócio-econômicos quanto 
culturais que contribuem para o seu declínio. Um 
destes é a inserção das mulheres no mercado de 
trabalho. Desde a Revolução Industrial as mulhe-
res ocuparam uma parte bastante expressiva da 
mão-de-obra nas grandes fábricas. Carga horária 
elevada e a ausência de leis que protegessem as 
mulheres fizeram com que o aleitamento mater-
no, mesmo em recém-nascidos, fosse deixado de 
lado. A partir deste momento surge um mercado 
promissor: a indústria das fórmulas lácteas. Hoje, 
apesar de existir leis trabalhistas que protegem as 
mães de crianças em lactação, ainda é forte a pre-

sença deste e de outros fatores que interferem no 
aleitamento materno47.

A primiparidade é um fator de risco para o des-
mame precoce devido à falta de experiência an-
terior. Essas mães devem receber atenção especial 
no pré-natal de modo a priorizar as gestantes com 
alto risco do desmame precoce48,49,50,51,52.

Alguns estudos sugerem que as primíparas, ao 
mesmo tempo em que mais propensas a iniciar o 
aleitamento, costumam mantê-lo por menos tem-
po, introduzindo mais precocemente os alimentos 
complementares, parecendo haver para as multí-
paras uma forte correlação entre o modo como 
seus filhos anteriores foram amamentados e como 
este último será48,52.

Alguns pesquisadores relatam que o grau de esco-
laridade interfere na duração da amamentação e 
pode refletir nas práticas que prejudicam o aleita-
mento materno exclusivo53.

Algumas variáveis foram relacionadas recorren-
temente por pesquisadores pelas influencias no 
desmame precoce: variáveis demográficas: tipo de 
parto, idade materna, presença paterna na estru-
tura familiar, números de filhos, experiência com 
amamentação, variáveis socioeconômicas: renda 
familiar, escolaridade materna e paterna, tipo de 
trabalho do chefe de família; variáveis associadas à 
assistência pré-natal: orientação sobre amamenta-
ção, desejo de amamentar; variáveis relacionadas 
à assistência pós-natal imediata: alojamento con-
junto, auxílio de profissionais da saúde, dificulda-
de iniciais; e variáveis relacionadas à assistência 
pós-natal tardia (após a alta hospitalar): estresse 
e ansiedade materna, uso de medicamentos pela 
mãe e pelo bebê, introdução precoce de alimen-
tos7.

Foi identificada uma menor duração da amamen-
tação em populações de baixa condição socioeco-
nômica54.

Introdução de Alimentação Complementar an-
tes do sexto mês de vida

Oferecer à criança alimentos que não o leite ma-
terno antes do sexto mês de vida é em geral desne-
cessário e podem deixar a criança mais vulnerável 
a diarréias, infecções respiratórias, alergias e des-
nutrição, que podem levar ao comprometimento 
do crescimento e do desenvolvimento55.
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Existem algumas crenças e práticas que ainda es-
tão impregnadas à cultura brasileira mostrando-se 
conflitivas com as recomendações para alimenta-
ção do lactente. No Brasil, é comum a pratica de 
oferecer a criança água para saciar a sede; chás 
para acalmar, aliviar as cólicas e tratar de diferen-
tes doenças. Essa crença de que o leite materno 
não é completo para suprir as necessidades da 
criança, tem resultado na introdução de outros 
leites não maternos e alimentos complementares 
antes do tempo apropriado49.

O leite de vaca é um dos principais substitutos 
do leite materno nos primeiros meses de vida, o 
que resulta na exposição precoce do antígeno ao 
trato gastrointestinal imaturo do lactente, gerando 
casos alérgicos56.

A alergia ao leite de vaca é a alergia alimentar mais 
comum da faixa etária pediátrica, com vários rela-
tos de literatura apontando prevalência de até 7% 
em crianças menores de 3 anos de idade56.

O período de introdução da alimentação comple-
mentar, que deve ocorrer entre seis e doze meses 
de vida, é uma etapa crítica que, com frequência, 
conduz à má nutrição e a enfermidades quando 
a criança não recebe uma dieta adequada. É um 
processo que envolve complexos fatores sociais, 
econômicos e culturais que interferem no estado 
nutricional da criança; a adoção de práticas 
alimentares adequadas nos primeiros anos de vida 
é de extrema importância, pois esse é o período 
em que os hábitos alimentares são estabelecidos 
e continuarão na adolescência e na idade adulta57.

CONCLUSÃO

O aleitamento materno constitui um dos pila-
res fundamentais para a promoção da saúde das 
crianças em todo o mundo.

Estudos epidemiológicos evidenciaram suficien-
tes recomendações que embasam a amamentação 
exclusiva por aproximadamente 6 meses e a ma-
nutenção do aleitamento materno complementa-
do até os 2 anos ou mais como fator de prevenção 
de alergias alimentares.

Observa-se que a ausência de amamentação ou sua 
interrupção precoce e a introdução de outros tipos 
de alimentos na dieta da criança têm sido frequen-
tes, com consequências potencialmente danosas à 
saúde do neonato, tais como a exposição precoce 

a agentes infecciosos, contato com proteínas 
alergênicas e prejuízos ao processo de digestão.
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