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Sistema Digestório 



Nutrientes 

 



Alergias Alimentares 

 Reação adversa a determinado alimento. Envolve um mecanismo imunológico e tem apresentação 

clínica muito variável, com sintomas que podem surgir na pele, no sistema gastrintestinal e 

respiratório. A alergia alimentar resulta de uma resposta exagerada do organismo a determinada 

substância presente nos alimentos. 

 

 
Fatores envolvidos: A predisposição 

genética, a potência antigênica de alguns 

alimentos e alterações a nível do intestino. 

Existem mecanismos de defesa 

principalmente a nível de trato 

gastrintestinal que impedem a penetração 

do alérgeno alimentar e consequente 

sensibilização. 



Alergias Alimentares 

 Alimentos: Qualquer alimento pode desencadear uma reação 

alérgica.  

 Conservantes, corantes e 

aditivos alimentares: Corante 

artificial tartrazina (sucos 

artificiais, gelatinas e balas), 

sulfitos (sucos 

industrializados) e glutamato 

monossódico (temperos 

artificiais). 



Alergias Alimentares 

 Manifestações clínicas:  

- Reações que envolvem a pele: urticária, inchaço, coceira, eczema. 

- Aparelho gastrintestinal: diarréia, dor abdominal, vômitos. 

- Sistema respiratório: tosse, rouquidão, chiado no peito. 
- **Reação intensa: Reação anafilática - É uma reação grave, potencialmente fatal, que começa subitamente e que 

exige socorro imediato. A anafilaxia (reação anafilática) é desencadeada pela liberação maciça de substâncias 

químicas que despertam um quadro grave de reação alérgica. Remédios, picadas de insetos, alimentos, entre 

outros fatores podem ser os desencadeantes de uma reação anafilática. O alimento, por exemplo, induz o 

aparecimento de coceira generalizada, edema (inchaços), tosse, edema de glote, rouquidão, diarreia, dor de 

barriga, vômitos, aperto no peito com queda da pressão arterial, arritmias cardíacas e colapso vascular (choque 

anafilático). 

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/tosse
http://www.minhavida.com.br/temas/arritmias-card%C3%ADacas


Alergias Alimentares 

 SÍNDROME DA ALERGIA ORAL 

 Manifestação de alergia alimentar que ocorre após o contato de 

determinados alimentos com a mucosa oral. As manifestações ocorrem 

imediatamente após o contato do alimento com a mucosa da boca, 

ocasionando coceira e inchaço nos lábios, palatos e faringe. Ocorre 

principalmente em pacientes com alergia aos polens. Alimentos mais 

frequentes envolvidos são: melão, melancia, banana, maça, pêssego, 

cereja, batata, cenoura, ameixa, amêndoa, avelã e aipo. 



Intolerâncias Alimentares 

 Intolerância é uma reação do sistema digestivo, basicamente a 

dificuldade para digerir certo alimento. Talvez isso aconteça 

por falta de enzimas ou por causa de substâncias químicas no 

alimento difíceis de processar. Como consequência, são 

produzidas substâncias que o organismo reconhece como 

estranhas causando uma reação de sensibilidade alimentar. 

 

 A intolerância pode acontecer quando você come o alimento 

pela primeira vez. Além disso, o problema talvez não aconteça 

quando você come pequenas quantidades, mas quando você 

come quantidades maiores.  



Intolerâncias Alimentares 

 Manifestações clínicas:  

 Digestivos: Síndrome do cólon irritável, obstipação, diarreia, 

náuseas, cólicas. 

 Dermatológicos: Vermelhidão cutânea, acne, eczema, urticária, 

rosáceas, psoríase. 

 Psicológicos: Ansiedade, letargia, depressão 

 Neurológico: Enxaquecas. 

 Músculos e articulações: artrites, dores musculares, rigidez. 

 Respiratórios: Bronquite, asma. 

 

 

 



Intolerâncias Alimentares 

 Alimentos mais comuns: Leite e derivados, 

trigo, glúten, álcool e fermento. 

 

 Tratamento: exclusão ou diminuição da 

quantidade do alimento na dieta. 

 



Alergias X Intolerâncias 

ALERGIA CLÁSSICA INTOLERÂNCIA 

Sintomas Imediatos Sintomas tardios 

Testes Cutâneos Positivos Testes Cutâneos Negativos 

Pequenas quantidades desencadeiam a alergia Doses relacionadas a frequência e a quantidade 

Afeta principalmente pele e mucosa Afeta todos os tecidos do corpo 

Pode ser permanente ou definitiva Remissão se o alimento é evitado 

Ocorre em 1-2% dos adultos e 2-8% das crianças Atinge mais de 40% da população 

Poucos alimentos relacionados Muitos alimentos relacionados 

Resposta imunológica mediada por 

imunoglobulina E (IgE) 

Resposta imunológica mediada por imunoglobulina G 

(IgG) 



Glúten 

 Glúten: Conjunto de proteínas, constituinte do endosperma do grão de 

alguns cereais. Promove elasticidade aos produtos derivados do trigo. 

Se desenvolve nas massas pela ação de bater, misturar e sovar – 

elasticidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glúten 

 Cereais que contém glúten: trigo, aveia**, 

centeio, cevada/malta, espelta, kamut e 

preparados. 

 

 Substitutos: Alimentos a base de milho, 

batata, arroz, feijão, soja, tapioca, amaranto. 



Doença Celíaca 

 Doença autoimune, caracterizada pela inflamação crônica da mucosa do 

intestino, que pode resultar numa má absorção de nutrientes. Quando o 

celíaco ingere glúten, mesmo que em quantidades mínimas, o organismo 

produz anticorpos contra si mesmo, no caso, contra o intestino delgado, 

gerando danos à mucosa intestinal. 

 

 Risco de desenvolver Câncer de Intestino. 

 

 Doença Celíaca não tem cura. 

 

 Se diagnosticada no início, os danos da mucosa intestinal podem ser 

revertidos entre seis meses e dois anos após o início da dieta isenta de glúten. 

 

 Cuidados com a contaminação pelo glúten: óleo que foi frito algum alimento 

com glúten, utensílios e equipamentos de uso comum, medicamentos,  

 



Doença Celíaca 

 Diagnóstico: Exame de sangue (presença de IgA) ou biópsia do Duodeno. 



Alergia ao trigo 

 Quando a pessoa que ingere o glúten produz anticorpos contra 

o glúten (e não contra o próprio intestino, como no caso da 

doença celíaca). A resposta alérgica é quase imediata. 

 

 Sintomas comuns: dores abdominais, vômito, diarréia, dor de 

cabeça.  

 

 Sintomas normalmente desaparecem ao suspender a ingestão 

do alimento que o causou. Normalmente não causa danos 

permanentes. 



Doença Celíaca x Alergia ao Trigo 

 



Sensibilidade ao glúten não 
celíaca (SGNC) 

 Possui intolerância ao glúten, porém o diagnóstico de doença 

celíaca ou alergia ao trigo foi descartado. 

 

 Inabilidade para digerir o glúten. Não tem ativação do sistema 

imune.  

 

 Acontece em longo prazo, pela exposição contínua e 

excessiva, gerando sintomas como azia, refluxo, inchaço. 



Lactose 

 Lactose: Dissacarídeo presente no leite e derivados. A digestão é feita pela 

enzima lactase, que se desdobra em galactose e glicose. Na intolerância à 

lactose existe uma deficiência ou diminuição da atividade da enzima lactase. 

 

 

 

 

 

 

 Alimentos: leite e derivados (manteiga, queijo, iogurte, requeijão..) 

 

 Substitutos: leite sem lactose, bebidas vegetais (soja, arroz, coco, aveia, avelã, 

amêndoa) 

 



 



Intolerância a Lactose x Alergia a 
proteína do leite 

 



 



 IMPORTANTE!! 

 Ler os rótulos dos alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Não se coloque em dieta restritiva antes de obter orientação especializada e 

um diagnóstico médico. 



 



 Obrigada!! 


