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os equipamentos 
que fazem parte 
dos ambientes 
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Alérgenos em 
alimentos - 
importante questão 
de saúde a ser 
estudada no HACCP
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Hoje, a alergia alimentar, chamada 
também de hipersensibilidade alimentar, 
está obtendo a atenção de médicos e 
nutricionistas. A pessoa ingere um ali-
mento alergênico, a reação pode ser sutil 
e mais difícil de ser detectada. Pode não 
aparecer durante horas, ou um ou dois 
dias, talvez até mais. É necessário ingerir 

mais daquele alimento para que a reação 
se manifeste e os testes sangüíneos e da 
pele realizados possam dar um laudo 
positivo ou negativo de forma mais 
segura. Muitos especialistas eminentes 
acreditam que intolerâncias alimentares 
ocultas são culpadas de diversas doen-
ças. Mas muitas pesquisas precisam ser 

realizadas para que tanto os testes como 
os laudos possam ser mais seguros. A 
melhor forma ainda é, com o auxílio 
do nutricionista e do médico, retirar 
os alimentos suspeitos, observando as 
reações do organismo.

Muitas vezes, pela dificuldade de 
se conseguir identificar a causa de uma 
alergia, o paciente acaba consumindo o 
alimento que é alérgico por mais vezes. 
Com isso, a permeabilidade intestinal 
acaba sendo afetada. Isso significa que 
as nossas vilosidades intestinais deixam 
passar toxinas e macromoléculas que 
vão prejudicar o organismo de uma 
forma geral, até mesmo, piorando as 
alergias! As alergias ocorrem quando 
o corpo tem uma reação exagerada 
e anormal do sistema imunológico à 
pequenas partículas de proteína em uma 
substância normalmente inofensiva. 
Os sintomas mais comuns de alergias 
alimentares são: náusea, vômito, diar-
réia, constipação, indigestão, dores de 
cabeça, erupções cutâneas ou urticárias, 
coceira, falta de ar e, em casos mais 
graves, vermelhidão e intumescimento 
da pele e das membranas mucosas. Em 
um verdadeiro caso clássico de alergia, 
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As alergias ocorrem quando 
o corpo tem uma reação 
exagerada e anormal 
do sistema imunológico 
à partículas de proteína 
em uma substância 
normalmente inofensiva

de todas as refeições e lanches e as características e cronologia 
dos sintomas subseqüentes. Após uma semana ou duas, pode 
surgir um padrão. Neste caso, é necessário eliminar o alimento 
suspeito da dieta durante pelo menos uma semana e depois 
experimente de novo. Se os sintomas voltarem a aparecer, é 
provável que o alimento agressor tenha sido identificado. Nos 
casos mais complicados, são necessários testes de alergia.

Os alérgenos alimentares comuns e seus sintomas estão 
na Tabela 1.
Como tentar prevenir alergias

Uma vez identificados os alérgenos agressores, a elimi-
nação desses alimentos da dieta deve solucionar o problema. 
Mas isto pode ser mais complicado do que parece. Alguns dos 
alérgenos alimentares mais comuns, como leite, ovos, farinha 
de trigo e milho, são ingredientes ocultos em muitos alimen-
tos industrializados. Ao fazer compras é necessário verificar 
cuidadosamente todos os rótulos dos produtos. Além disso, 
muitos alimentos são quimicamente relacionados. Uma pessoa 
alérgica a limão também pode ser alérgica a laranja e outras 
frutas cítricas. Em alguns casos, o verdadeiro culpado pode ser 
um contaminador ou um aditivo acidental no alimento.
O que é reação alérgica

A primeira exposição ao alérgeno produz uma resposta 
imunológica que sensibiliza o sistema para essa substância 
específica. Quando o alérgeno entra no corpo pela segunda 
vez, o sistema imunológico da pessoa está sensibilizando os 
anticorpos liberam histamina e outras substâncias químicas 
que podem causar contrações das vias aéreas, dilatação de 

uma reação de alerta em cadeia ocorre, e o organismo libera 
anticorpos denominados imunoglobulinas E ou IgE, com 
o objetivo de atacar às falsas ameaças (antígenos), liberando 
histaminas e outros elementos que provocam sintomas de 
alergia. Essas variáveis possíveis devem ser estudadas no plano 
HACCP por especialistas da área médica quando envolverem 
riscos no alimento em questão.
Identificação dos alérgenos

Alguns alérgenos são facilmente identificados, pois seus 
sintomas característicos se desenvolverão imediatamente após 
a ingestão do alimento agressor. Em outros casos, pode ser 
necessário manter um diário cuidadoso do horário e conteúdo 
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pequenos vasos sanguíneos, inchaços dos tecidos da pele, 
aumento da temperatura, espasmos musculares, erupções etc. 
O sinais e sintomas podem ser vistos na Tabela 2
Causas mais comuns 

Todas as substâncias que causam alergias chamam-se 
“Alérgenos” são proteínas encontradas em algo que se ingere, 
se inala ou se toca. Os alérgenos mais comuns são: Pó domi-
ciliar Ácaros, fungos, mofo, pólen; Perfumes e medicamentos; 
Corantes e tintas; Cosméticos; Pelos de animais; Roupas de lã; 
Substâncias químicas; Picadas de insetos; Alimentos.

Os alimentos que mais comumente causam alergia a prin-
cípio são: leite de vaca, trigo, clara de ovo, soja, amendoim, 
peixe, nozes, e avelãs, moluscos, semente de gergelim, semen-
tes de girassol, chocolate.  

Alergias só podem ser tratadas se forem identificados 
os alérgenos e para isso, é necessário orientação médica. O 
paciente deve descrever, minuciosamente, o ambiente de sua 
casa, e de seu trabalho e dos locais que freqüenta; seus hábitos 
de vida, inclusive tipo de alimentação e roupas. Baseado nesses 
dados e no relato da época e freqüência das crises, o médico 
especialista pedirá exames específicos de laboratório, além dos 
testes cutâneos com extratos, de substâncias ofensoras mais 
comuns. 
Características das alergias alimentares

As alergias alimentares tendem a ser diagnosticadas além 
do normal, mas cerca de 5% das crianças têm verdadeiras rea-
ções alérgicas a alimentos. Suspeite de uma alergia alimentar 
se uma criança tiver qualquer um dos sintomas abaixo, até 2 
horas após ter ingerido certos alimentos: 

As reações mais comuns são: Inchação (edema) dos lábios, 
língua ou boca; diarréia ou vômitos; urticária e pele averme-
lhada e coçando (especialmente se a criança tem eczema). 

Sintomas menos comuns incluem: Garganta “arranhada” 
ou vontade de limpar a garganta (pigarreamento) e congestão 
nasal, coriza, espirros ou fungação (especialmente se a criança 
tem rinite alérgica). 

Raramente uma criança apresenta uma reação alérgica 
grave (chamada “reação anafilática”), podendo ser uma amea-
ça à vida. Os sintomas de tal reação são uma súbita dificuldade 
de respirar e/ou de deglutir, ou uma súbita queda da pressão 
arterial (choque). 

As crianças que têm outras condições alérgicas, como ecze-
ma, asma ou rinite alérgica são mais propensas a apresentar 
alergia alimentar que as outras crianças não alérgicas. Algumas 
poucas crianças que têm asma, enxaqueca, cólicas, ou dores 
abdominais recorrentes podem ter esses problemas desenca-
deados por alergias alimentares. Se uma crise for desencade-
ada por uma alergia alimentar, a criança também apresentará 
alguns dos sinais típicos de alergia alimentar listados acima. 
Problemas de comportamento e de déficit de atenção, como 
sintomas isolados, não foram cientificamente ligados a qual-
quer alergia alimentar. 

Se outros membros da família (pais ou irmãos) têm alergia 
alimentar, uma criança tem maiores chances de também apre-
sentar essa alergia. As alergias alimentares frequentemente são 
herdadas geneticamente. 
Causas das alergias alimentares

As crianças alérgicas produzem anticorpos contra certos 
alimentos. Quando estes anticorpos entram em contato com 
o alimento que causa a alergia, os anticorpos reagem com o 
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Tabela 1

Tipos Alimentos Sintomas

Leite e 
derivados

Queijo, iogurte, creme 
de leite, sorvete, sopas 
cremosas e certos tipos de 
sobremesas.

Prisão de ventre, diarréia e 
vômito são os sintomas mais 
comuns; menos freqüentes 
são as erupções cutâneas, 
urticárias e problemas 
respiratórios.

Ovos 
(especialmente 
a clara)

Bolos, mousses, sorvetes, 
e outras sobremesas; 
maionese, molho de salada, 
torrada francesa, waffles e 
panqueca.

Erupções cutâneas ou 
urticárias, inchaço, e 
desarranjos intestinais.  
Pode desencadear ataques  
de asma e eczemas em 
algumas pessoas.

Peixe Peixe fresco, enlatado, 
defumado ou salgado, 
óleos de fígado de peixe, 
caviar, alimentos contendo 
peixe, como sopas, tortas e 
bolinhos.

Erupções cutâneas ou 
urticárias e, talvez, olhos 
irritados ou nariz escorrendo. 
Pode desencadear ataques de 
asma, diarréia e, em casos 
raros, anafilaxia.

Frutos do 
mar

Camarão, caranguejo, 
lagosta e siri; moluscos, 
como mexilhões, ostras  
e vieiras e pratos de frutos 
do mar.

Náusea, desarranjos 
intestinais prolongados, 
enxaquecas, erupções 
cutâneas e inchaço.

Trigo, 
centeio, 
cevada e 
derivados

Cereais, pão e seus produtos, 
misturas desidratadas para 
sopa, bolos, massas, molhos, 
bolinhos, produtos contendo 
farinha de trigo e cerveja.

Diarréia e outros desarranjos 
intestinais, enxaqueca, dores 
de cabeça e eczemas.

Milho Comidas com milho, como 
sopa de legumes; comidas 
de bebê (com amido de 
milho), misturas prontas, 
carnes processadas, óleos de 
milho, margarina, molhos 
para salada e glutamato 
monossódico

Erupções cutâneas ou 
urticárias, problemas 
respiratórios, diarréia 
e outros desarranjos 
intestinais.

Nozes e 
amendoim

Balas e produtos com 
pecãs, nozes, amêndoas, 
castanhas, avelãs, pistache 
e amendoins, óleos dessas 
nozes.

Desarranjos intestinais e 
problemas respiratórios; 
possível anafilaxia, 
geralmente quando as nozes 
são ingredientes ocultos.

Frutas Frutas cítricas; em pessoas 
alérgicas ao pólen, 
geralmente melão, kiwi e 
outras frutas com sementes.

Erupções cutâneas faciais 
ou urticária e sensação de 
coceira ou formigamento na 
boca.

Chocolate Doces e produtos contendo 
cacau ou chocolate (os testes 
quase sempre demonstram 
que a alergia é devida 
ao leite, nozes ou outros 
ingredientes adicionados ao 
chocolate).

Erupções cutâneas ou 
urticária; se os verdadeiros 
culpados forem o leite ou as 
nozes, as reações podem ser 
mais graves.

Fenóis Vinho tinto Enxaquecas e mal-humor.

alimento. Essa reação libera substâncias 
no organismo que determinam os sin-
tomas alérgicos. A tendência à alergia é 
geneticamente herdada. Se um dos pais 
é alérgico, a criança tem cerca de 40% 
de chance de desenvolver alergias. Se 
ambos os pais têm alergias, a chance 
de haver alergia a alimentos cresce para 
75%. Às vezes a criança é alérgica ao 
mesmo alimento que os pais. 
Intolerância alimentar 

Não é o mesmo que alergia ali-
mentar. Para ser alergia é necessária a 
comprovação, através de exames com-
plementares, de reação imunológica por 
parte do organismo. Intolerância é uma 
resposta fisiológica anormal, de nature-
za não imunológica. Isto é, o organismo 
não produz nenhum anticorpo contra 
aquele alimento em questão. A intole-
rância é muito mais comum do que a 
alergia e pode ser causada pela presença 
de substâncias tóxicas, produtos quími-
cos ou microorganismos causadores de 
doença presentes no alimento, resultan-
do em sintomas clínicos. 

Exemplos de intolerância alimentar 
– Enxaqueca após liberação de uma 
substância química chamada tiramina 
existente em alguns queijos; o nervosis-
mo após ingestão de cafeína; algumas 
reações na pele após a ingestão de 
morangos; a diarréia com mal-estar por 
intolerância à lactose, após ingestão do 
leite. 

As estatísticas mostram que cerca 
de 20% dos adultos acreditam ter aler-
gias alimentares. No entanto, quando 
se realiza uma avaliação e diagnóstico, 
apenas 1 a 2% das pessoas sofrem de 
alergias. Devido ao fato de todos seus 
sistemas  não estarem ainda totalmente 
desenvolvidos, as crianças mais jovens 
são mais susceptíveis de serem afetadas 
do que os adultos. Uma alergia alimen-
tar é uma reação adversa a um alimento 
ou um componente de um alimento que 
envolve o sistema imunitário do corpo. 
Outras reações adversas a alimentos 
envolvem o metabolismo do corpo, mas 
não o sistema imunitário. Estas rea-
ções são conhecidas como intolerância 
alimentar e podem incluir intoxicação 
alimentar ou deficiências enzimáticas, 
que impedem a digestão correta de 
determinados componentes dos alimen-
tos como a lactose (o açúcar do leite). 
Uma verdadeira reação alérgica envolve 
três componentes primários: 

- Contato com o alérgeno alimentar 



Tabela 2

Sistema 
gastrointestinal

Náuseas, vômito, diarréia, dores abdominais, flatulência.

Sistema 
Dermatológico

Coceira, urticária, inchaço, palidez, rubor, erupções por 
contato, eczema.

Sistema 
Respiratório

Espirros, congestão nasal, rinite, asma, tosse, 
broncoespasmos, otite.

Sistema 
Neurológico

Tensão, Fadiga, enxaqueca, síncope

Outras manifestações: Conjuntivite; Sinusite; Enxaqueca e Choque anafilático.

(substância que provoca uma reação, em 
geral uma proteína ou glicoproteína);  
- Aumento do nível de Imunoglobulina 
E (IgE - um anticorpo no sistema 
imunitário que reage aos alérgenos);  
Mastócitos (células dos tecidos) e basó-
filos (células sangüíneas), uma vez 
em contato com os anticorpos IgE 
libertam histamina ou outras substân-
cias que causam sintomas alérgicos.  
Quando o sistema imunitário do corpo 
reconhece um alérgeno num alimento, 
produz anticorpos para bloquear esta 
invasão estranha. Ao mesmo tempo, 
o corpo exibe sintomas físicos como 
inchaço dos lábios, cãibras no estômago, 
vômitos e diarréia, sensação de fervor, 
urticária ou eczemas, coriza e outros 
problemas respiratórios. Uma reação 
mais séria, mais rara, é o choque anafilá-
tico, que acarreta perigo de vida e requer 
atenção médica imediata. 

As reações alérgicas aos alimentos 
são raras, mas podem ser causadas vir-
tualmente por qualquer alimento. O 
Instituto Internacional das Ciências da 
Vida (ILSI - International Life Sciences 
Institute) classificou numa lista de uma 

proposta do CODEX os alérgenos ali-
mentares já reconhecidos: 

- Alérgenos “Críticos”: amendoim;  
- Alérgenos “Importantes”: cereais 
contendo glúten (aveia, trigo, cevada, 
centeio), marisco (excluindo molus-
cos), ovos, peixe, soja, proteína do leite, 
frutos secos (amêndoas, avelãs,nozes, 
pinhões, cajus) e sementes de sésamo;  
Alérgenos “inferiores”: buckwhe-
at, aipo, frutos de caroço (alper-
ces, cerejas, pêssegos e ameixas).  
Se há suspeitas de uma alergia a um 
alimento, é melhor evitar comê-lo até 
consultar um médico para estabelecer 

as causas, dado que fatores como a 
condição médica da pessoa podem pro-
duzir sintomas semelhantes. No entan-
to, se os sintomas forem associados 
com uma alergia alimentar, é essen-
cial a avaliação por um alergologista.  
Até o momento, não existe um trata-
mento adequado para curar permanen-
temente as alergias alimentares. Uma vez 
diagnosticadas, o único tratamento efi-
caz é a chamada dieta de “abstinência” - 
remover o alimento em questão da dieta 
da pessoa. Devemos estar conscientes 
que a remoção de alimentos, especial-
mente alimentos básicos, pode necessitar 
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de aconselhamento médico, devido aos 
potenciais desequilíbrios dietéticos, par-
ticularmente nas crianças.
Alergia a alimentos
Definição

Alergia a comida é uma resposta 
imune causada por certos alimentos, 
uma vez ingeridos, que entram em con-
tato com o nosso organismo.
O que está acontecendo com o nosso 
organismo? 

A alergia a um alimento ocorre 
quando surge uma resposta imune no 
nosso organismo. Esta resposta ocor-
re quando algo anormal acontece em 
nosso organismo.

Normalmente é uma resposta a uma 
bactéria, vírus ou toxina. Às vezes o 
nosso organismo reconhece ele mesmo 
coisas nos alimentos como algo anor-
mal, e quando isto ocorre, o nosso 
organismo produz anticorpos, ou seja, 
ocorre uma resposta auto-imune.

A reação alérgica pode variar entre 
uma reação leve até severa. Os primei-
ros sintomas da alergia ocorrem na 
média de duas horas após a ingestão do 
alimento e podem ser localizadas no 
intestino ou estômago. Estas alergias 
também podem ser sistêmicas ocorren-
do em todo o organismo.

A diferença entre alergia ao alimen-
to, e intolerância a ele, é que nas reações 
alérgicas ocorrem liberação de histami-
na, a produção de anticorpo e resposta 
imune. A reação alérgica alimentar pode 
desencadear ou piorar os sintomas de 
algumas patologias como asma ou ecze-
ma cutâneo.
Quais são os sinais e sintomas desta 
condição? 

São eles: tosse, congestão, prurido, 
falta de ar, dificuldade para engolir, 
dores de cabeça, dores de barriga, diar-
réia, dor estomacal, náusea e vômito e 
anafilaxia, que é uma alteração sistêmica 
grave, que ocorre em todo o corpo, o 
que na verdade é uma severa reação 
alérgica. O indivíduo sente como se 
sua garganta estivesse fechando, e neste 
caso, deve-se procurar um serviço de 
emergência o mais rápido possível.
Quais são as causas e riscos desta 
patologia? 

Uma das reações alérgicas a alimen-
tos mais comuns são a amendoim ou 
óleo de amendoim. E ainda: frutos do 
mar, morango, tomates, condimentos, 
preservativos ou corantes alimentares.

Não se sabe o número exato de aler-
gias, muitas pessoas pensam que tem 

alergia a certos alimentos, mas na verda-
de possuem intolerância ao alimento. 
Como podemos prevenir esta condi-
ção? 

Não existe um método de prevenção 
da reação alérgica. O que pode ser feito 
é evitar os alimentos que o indivíduo 
já saiba que tem alergia. Ou seja, se o 
indivíduo tem alergia a camarão ele 
não deve comê-lo, caso contrário, não 
existe medicamento que evite que ele 
desenvolva a reação, uma vez ingerido o 
alergeno no organismo.
Como é feito o diagnóstico desta condição? 

A alergia a alimentos é diagnosti-
cada através de uma combinação de 
métodos. A história dos sintomas pode 
nos revelar que a alergia é desencadeada 
após a ingestão de certos alimentos 
ou conservantes. Um exame físico no 
momento dos sintomas agudos pode 
revelar os sintomas da alergia. Existem 
ainda testes de sangue que podem nos 
revelar anticorpos, particularmente a 
imunoglobulina E IgE, que é caracte-
rístico em reações deste tipo. Certos ali-
mentos podem causar aumento do IgE.  
Finalmente, existem testes cutâneos, 
onde através de agulhas contendo vários 
alérgenos são colocadas em determi-
nados locais do corpo para após serem 
estudadas para sabermos se o indivíduo 
possui ou não alergia ao alimento. Estes 
testes tentam provocar uma reação alér-
gica no local, supervisionada sempre por 
um profissional da saúde. 
Quais são os efeitos a longo prazo?

Algumas crianças que desenvolvem 
alergia a certos alimentos crescem, e 
não as possuem mais quando adultos. 
Entretanto, alergia a alimentos podem 
durar por toda a vida. Os efeitos variam 
de dores no abdomem até anafilaxia ou 
morte. Alimentos que causam respostas 
alérgicas devem ser evitados.
Qual é o tratamento? 

O tratamento inclui evitar alimentos 
que causam alergia ao indivíduo. Alguns 
indivíduos podem ter que tomar corti-
cóides ou outros medicamentos como 
antihistamínicos durante uma reação 
alérgica. Esses medicamentos ajudam a 
diminuir a severidade da reação.
Quais são os efeitos colaterais do 
tratamento? 

Corticoesteróides, como prednisona, 
possuem uma grande variação de efeitos 
colaterais. Ao utilizar este tipo de medi-
cação, o indivíduo deve sempre estar 
sendo supervisionado por um profissio-
nal da saúde. A utilização de antihista-
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mínicos pode causar sonolência. 
O que ocorre após o tratamento? 

Todos os indivíduos que possuem 
alergia a alimentos vão ter este tipo 
de alergia para o resto de suas vidas. 
Algumas crianças desenvolvem este tipo 
de problema na infância e adolescência, 
mas quando são adultos, não possuem 
mais. Um indivíduo que possui reação 
alérgica a alimentos deve ter uma dieta 
restrita a alimentos que não lhe cause 
reações alérgicas e importante, que man-
tenha o estado nutritivo necessário para 
uma boa saúde. 
Como a condição é monitorada? 

Os indivíduos devem notar se desen-
volvem sintomas após se alimentarem 
de certas comidas. Eles também devem 
notar se desenvolvem reações alérgicas 
após se alimentarem com certos tipos de 
alimentos. Caso isto ocorra, o indivíduo 
deve procurar um profissional da saúde. 
A prevenção de casos junto a consumi-
dores precisa ser estudada nas etapas de 
levantamento de populações sensíveis 
no plano HACCP. 

Pense nisso!
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