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Classificação 

Toda reação anormal a ingestão alimentar pode ser chamada de 
”Reação Adversa ao Alimento”

▪ Tóxica 
▪ Substâncias químicas (fertilizantes, inseticidas)

▪ Substâncias naturais (bacterianas)

▪ Não tóxica 
▪ Alergia alimentar (imune mediada)

▪ Intolerância alimentar 

Bruijnzeel-Koomen C, Allergy 1995



Epidemiologia
▪ Estima-se que 20% da população reporte pelo menos um episódio de Reação Adversa ao Alimento

▪ A prevalência real é desconhecida

▪ A Intolerância Alimentar é a mais comum e destas a Intolerância à Lactose é a mais frequente

Al- lergy Clin Immunol 2005 



Intolerância Alergia

Resposta imune a proteínas alimentares 

Mediada por IgE

Grayson MH, ACP Medicine. 2009



Alergia alimentar

Allergy, 2014



Alergia alimentar
▪ Leite 

▪ Ovos

▪ Trigo

▪ Soja

▪ Amendoim

▪ Nozes

▪ Peixe

▪ Mariscos

▪ Frutas 

▪ Leite

▪ Frutos do mar

▪ Carne suína

▪ Vegetais

▪ Pimenta

▪ Milho

▪ Trigo 

Allergy 2014 Int Arch Allergy Immunol 2016 



Prevalência de alergia alimentar

20 a 30% 
reportaram 

alergia alimentar

Verificada em 

3 a 4% 

10% reportaram 
alergia 

alimentar

Verificada em 

8,7% 

Int Arch Allergy Immunol 2016 Aliment Pharmacol, 2014 



Intolerância alimentar
Inabilidade em metabolizar substâncias presentes nos alimentos

◦ Déficit enzimático resultando em má absorção de carboidratos 

◦ Determinadas geneticamente 

◦ Secundárias a doença intestinal

Fermentação bacteriana

Carga osmótica

Meteorismo, dor, diarréia

Dig Dis 2008 



Intolerância a lactose
A lactose é um dissacarídeo presente no leite e seus derivados 

A má absorção é decorrente da deficiência de lactase, enzima capaz de hidrolizar a lactose

Com o envelhecimento há uma redução de sua produção na maioria da população mundial

Nutrients 2015



Outras intolerâncias 

▪ Frutose (frutas, mel, xarope) 

▪ Sorbitol (frutas vermelhas, aditivo)

▪ Trealose (champignons) 

▪ Sacarose (cana de açucar)



Outras intolerâncias 

▪ Frutose (frutas, mel, xarope) 

▪ Sorbitol (frutas vermelhas, aditivo)

▪ Trealose (champignons) 

▪ Sacarose (cana de açucar)

Dig Dis 2008 



Intolerância química ou farmacológica 
Aminas vasoativas 
▪ Histidina
▪ Tiramina
▪ Norepinefrina
▪ Feniletilamina
▪ Triptamina
▪ Serotonina
▪ Dopamina

▪ Metilxantinas
▪ Cafeína
▪ Teofilina
▪ Teobromina

▪ Pimenta vermelha

▪ Noz moscada

▪ Álcool

Histidina

Histamina

Diaminoxidase

náuseas, vômitos, 
diarréia, dor 
abdominal

Medicamentos 
podem interferir 

na ação da enzima

Dig Dis 2008 



Intolerância indefinida
Pouco se sabe a respeito de aditivos alimentares

▪ Corantes

▪ Conservantes

▪ Antioxidantes

▪Emulsificantes

▪ Estabilizantes

Fatores emocionais / psicogênicos podem estar presentes

Dig Dis 2008 



Doença Celíaca ≠ Alergia ao trigo ≠ Sensibilidade ao glúten

▪ Sintomas desencadeados pela ingestão de glúten

▪Ausência de auto anticorpos específicos

▪Ausência de atrofia de vilosidades

▪Perfil HLA variável

▪Presença de anticorpos antigliadina de primeira 

geração variável 

Ann Nutr Metab 2015 



Distúrbios funcionais gastrointestinais

▪ Esofageanos

▪ Gastroduodenais

▪ Intestinais 

▪ Dor gastrointestinal

▪ Biliares e do esfincter de Oddi

▪ Anoretais

▪ Da infância

Gastroenterology 2016 



Síndrome do Intestino Irritável 

FODMAPS (fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides, and polyols) 

Gastroenterology 2016 



Critérios de Roma IV
Inicio dos sintomas pelo menos 6 meses antes do diagnóstico

Dor abdominal recorrente pelo menos uma vez por semana nos 
últimos 3 meses acompanhado de pelo menos 2 dos seguintes:

◦ Relação com a evacuação

◦ Mudança na frequência das evacuações 

◦ Mudança na aparência das fezes

Gastroenterology 2016 



Diagnóstico 
❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓❓

J Gastrointestin Liver Dis, 2015



Anamnese
▪ Detalhamento dos sintomas

▪ Atenção aos sinais de alerta

▪ Antecedentes

▪ Medicações em uso

▪ Histórico de alergias

▪ História Familiar

▪ Recordatório alimentar

▪ Hábitos e condições de vida

J Gastrointestin Liver Dis



Avaliação laboratorial

▪Hemograma completo

▪Prova de atividade inflamatória

▪TSH

▪Investigação DM

▪Sorologia para Doença Celíaca

Gastroenterology 2016 



Sintomas 
Gastrointestinais 

Anamnese / 
laboratório / 
endoscopia

Sintomas alérgicos 
/ esofagite 
eosinofílica

Testes alérgicos

IgA tTG + / AP +

Doença Celíaca

exames normais

Intolerância 
alimentar

Distúrbio funcional

J Gastrointestin Liver Dis 2015



Tratamento
Boa relação médico paciente

▪ Demonstração de atenção e interesse para com as queixas

▪ Empenho no alívio dos sintomas

▪ Segurança no diagnóstico

▪ Informação adequada ao paciente

▪ Envolvimento do paciente em seu próprio cuidado

▪ Adaptação do paciente à sua própria condição

Gastroenterology 2016 



Tratamento sintomático

▪ Analgésicos

▪ Antiespasmódicos

▪ Antidiarréicos

▪ Antifiséticos

▪ Antieméticos

▪ Laxativos

▪ Antibióticos

▪ Antiparasitários

▪ Probióticos

Gastroenterology 2016 



Tratamento Intolerância a Lactose

▪ Pacientes toleram até 15 g de lactose

▪ Derivados do leite pobres em lactose

▪ Administração da lactase

Nutrients 2015



Conclusões 
▪ Assunto controverso

▪ Ocorre frequentemente sobreposição de síndromes

▪ O diagnóstico na maioria das vezes pode ser estabelecido com anamnese e 
exame físico cuidadosos

▪ A avaliação dietética e nutricional é importante.

▪ A orientação nutricional pode ajudar ao paciente a evitar o alimento que 
provoque o sintoma, mas também ajuda a prevenir dietas restritivas e 
monótonas

▪ Bom prognóstico


