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__________________________________ 
Introdução  
É prioritário o acompanhamento de Nutricionistas 
no tratamento da alergia à proteína do leite de 
vaca, para indicar os alimentos certos a serem 
consumidos, para que o lactante portador da 
alergia não tenha deficiência de nutrientes 
durante o seu crescimento. 
 

____________________________________ 

Desenvolvimento  
Nutricionistas participam no tratamento da alergia 
à proteína do leite de vaca oferecendo uma dieta 
adequada, com alimentos que possam substituir o 
leite de vaca, sem que haja deficiência de 
nutrientes, uma vez que o tratamento se baseia 
na exclusão do leite e seus derivados na 
alimentação da mãe e do bebê. 
Indicar suplementação, caso seja necessário, 
como complemento, já que o leite é a maior fonte 
de nutrientes para o lactente. 
Orientar a mãe ou responsável a ter atenção nos 
rótulos dos alimentos, nos rótulos de cosméticos, 
porque pode conter leite na composição; a evitar 
a compra de frios, devido a possível ocorrência 
de contaminação cruzada, pela falta de cuidado 
ao manipular o alimento e a má higienização; a 
evitar também a compra de alimentos fabricados 
em padaria ou confeitaria. 
Nutricionistas atuam também em escolas e 
creches, alterando cardápios, pois em instituições 
como essas pode haver muita incidência de 
crianças com alergia.  
Qualquer problema à respeito da substituição dos 
alimentos, sempre procurar um(a) nutricionista. 
Só ele(a), pode ajudar na solução desse tipo de 
problema.  

 

___________________________________  

Considerações Finais  
Vê-se que os cuidados do(a) nutricionista são 
indispensáveis no tratamento da alergia à 
proteína do leite de vaca. O lactente pode levar 
uma vida normal se seguir corretamente as 
orientações nutricionais sem sofrer deficiência 
de qualquer nutriente. 
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