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Resumo
Objetivo – Avaliar a prevalência de restrições alimentares e o consumo alimentar entre escolares em escolas municipais do estado de São
Paulo. Métodos – Participaram do estudo pais ou responsáveis de crianças entre 7 e 11 anos. Foi aplicado um questionário online com
perguntas referentes a alergias e intolerâncias alimentares. Sobre o consumo alimentar, foi aplicado um questionário de frequência alimentar
também autopreenchido pelos pais ou responsáveis. Resultados – Participaram da pesquisa um total de 31 pessoas. Dentre todos os par-
ticipantes, 32,2% dos pais relataram que seus filhos apresentavam alergia alimentar, sendo que o leite, ovo, camarão e amendoim, tiveram
a maior prevalência, com 30% cada. Em relação ao consumo alimentar, foi observado a frequência de alguns grupos de alimentos, como
a frequência inadequada de alimentos de alta densidade calórica como refrigerantes, doces, chocolates, paçoca, pudim e/ou mouses e
bolos. Conclusão – Levando-se em conta o que foi observado, o estudo possibilitou a análise da prevalência alta de crianças com alergias
alimentares, e o consumo alimentar  frequente e inadequado de alimentos de alta densidade calórica como refrigerantes, doces, chocolates,
paçoca, pudim e/ou mouses e bolos. Em virtude dos dados encontrados e com base nos achados a prevalência de alergias alimentares
vem crescendo nos últimos anos, isso se deve a forma de alimentação e estilo de vida dessas crianças desde o seu nascimento.

Descritores: Alergias; Intolerâncias; Crianças; Restrições alimentares; Consumo alimentar

Abstract
Objective – To evaluate the prevalence of dietary restrictions and food consumption among schoolchildren in municipal schools in
the state of São Paulo. Methods – Parents or guardians of children between 7 and 11 years old participated in the study. An online
questionnaire was applied with questions regarding food allergies and intolerances. Regarding food consumption, a food frequency
questionnaire was also applied, self-completed by parents or guardians. Results – A total of 31 people participated in the survey. Among
all participants, 32.2% of parents reported that their children had food allergies, with milk, eggs, shrimp and peanuts having the highest
prevalence, with 30% each. Regarding food consumption, the frequency of some food groups was observed, such as the inadequate
frequency of high calorie density foods such as soft drinks, sweets, chocolates, paçoca, pudding and / or mice and cakes. 
Conclusion – Taking into account the that was observed, the study made it possible to analyze the high prevalence of children with
food allergies, and the frequent and inappropriate food consumption of high calorie density foods such as soft drinks, sweets, chocolates,
paçoca, pudding and / or mice and cakes. Due to the data found  and based on the findings, the prevalence of food allergies has been
growing in recent years, this is due to the way of eating and the lifestyle of these children since their birth.

Descriptors: Allergies; Intolerances; Children; Dietary restrictions; Food consumption

Introdução
A alimentação na idade escolar é de extrema impor-

tância para o desenvolvimento intelectual e crescimento
saudável da criança, reduzindo riscos de distúrbios nu-
tricionais como desnutrição e obesidade, além de pre-
venir doenças futuras como as doenças crônicas não
transmissíveis (DCNT).1 Segundo Danelon2 (2006) a es-
cola  influencia diretamente nas preferências alimentares
das crianças, assim como o ambiente familiar, tendên-
cias sociais, mídia, colegas e doenças existentes.
O papel da alimentação na fase escolar é de grande

impacto na formação de hábitos alimentares, os quais
irão refletir ao longo da vida. Com base em Cummings3

(2010) dietas quando mal ofertadas podem comprometer
fatores emocionais, cognitivos, sociais e o estado nutri-
cional, como ingestão de calorias, proteínas, lipídios,
cálcio, fosforo, vitamina D e outros micronutrientes. A

escola, a rede social, condições socioeconômicas e
culturais são vistas como parceiras da família, contri-
buindo na construção dos hábitos saudáveis da criança
4,5.
As dietas de exclusão podem levar a efeitos adversos

como a desnutrição, causada por falta de nutrientes,
colocando as crianças em risco nutricional, e subse-
quente distúrbio do crescimento. É muito importante
garantir que as necessidades e ingestão de nutrientes
não fiquem comprometidos, e que ingiram alimentos
nutricionalmente equivalentes, prevenindo deficiências.
Para isso é essencial que os pais o paciente e a escola
sejam instruídos sobre o manejo nutricional ade-
quado3,6,7.
Segundo a Sociedade Espanhola de nutrição paren-

teral e enteral8 (2018), um conceito básico de reação
alimentar é qualquer resposta clinicamente anormal,
seja ela ingestão, contato ou inalação de um determi-
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nado alimento. As reações alimentares são classificas
em não imunomediadas (intolerância alimentar) e imu-
nomediadas (alergia alimentar); essas contêm dois me-
canismos, mediadas por anticorpos imunoglobulina E
(IgE) com reações clínicas imediatas e mediadas por
células do linfócito T, com reações tardias. Vale ressaltar
que a intolerância alimentar é uma dificuldade do or-
ganismo no processo digestivo, podendo se desenvolver
em qualquer fase da vida, diferente da alergia que
acompanha o paciente desde o seu nascimento1,4,5.
Para o Consenso Brasileiro sobre alergia alimentar

de 2018, fatores de riscos como herança genética, ali-
mentação da gestante, privação do aleitamento, uso
de formas lácteas, introdução precoce de alimentos só-
lidos, podem ser alguns dos indutores de riscos alergê-
nicos. Dessa maneira, os alimentos que desencadeiam
reações alérgicas mais comuns em crianças são as pro-
teínas do leite, a proteínas da soja, frutos do mar, trigo,
amendoim e ovos. Já a intolerância alimentar mais co-
mum é à lactose, na idade pediátrica, segundo Berni
(2018)4,5,4,9.
Com base no trabalho de Cummings3 (2010), a alergia

e intolerância alimentar afeta o psicológico e a qualidade
de vida das crianças e seus familiares. Na alergia, o
único tratamento é a exclusão total do alimento para
impedir e reverter os sintomas, e o tratamento emergen-
cial em casos de ingestão acidental. Na intolerância,
cabe os mesmos tratamentos, porém podem ser utilizados
de modo complementar remédios com enzimas, que
irão auxiliar na digestão do alimento, sendo toleradas a
ingestão de pequenas quantidades do alimento, diferente
da alergia, que resultará em manifestações clinicas10,9,1.
O estudo realizado por Cummings3 (2010) fez uma

revisão do impacto que a alergia alimentar traz para a
vida das crianças e seus familiares, investigou como as
famílias se comportavam e observou que atividades
comuns das crianças, como excursões da escola, festas
e brincadeiras na casa dos amigos, eventos com a fa-
mília, eram evitados pelos pais, pois achavam que
assim seus filhos estariam mais seguros. Essa hipervigi-
lância causa preocupação aos pais, pelos efeitos que
trará aos filhos, podendo estender-se além da infância.
Outro estudo realizado no Reino Unido verificou que
20% das reações alérgicas aconteceram dentro do am-
biente escolar, o que causa preocupação nos pais pelo
tempo gasto lá, chegando a afetar a frequência escolar.
Por isso, a conscientização do grupo escolar é de ex-
trema importância para reduzir a preocupação dos pais
e facilitar o convívio social dessas crianças, consequen-
temente diminuindo os riscos10.
Com base no estudo realizado por Stefano et al.11

(2002) no qual correlaciona a intolerância à lactose e
o pico de massa óssea, com 103 indivíduos, sendo que
55 eram mal absorvedores de lactose e 29 apresenta-
vam sintomas de intolerância. Todos foram avaliados
quanto à densidade mineral óssea (DMO) e ingestão
de cálcio. O estudo chegou à conclusão de que a into-
lerância à lactose impede o pico de massa óssea ade-
quado e pode, portanto, predispor a osteoporose grave
futuramente10.

Segundo o trabalho de Mahan12 (2013), deve ser rea-
lizada uma avaliação contínua do crescimento, estado
nutricional e registros alimentares. As dietas de elimi-
nação inadequadas, que não suprem as necessidades,
poderão acarretar em desnutrição e déficit de cresci-
mento em crianças. Os aspectos sociais e culturais da
família poderão dificultar a dieta, as vezes sendo ne-
cessária a suplementação de vitaminas e minerais defi-
cientes.
Dentre as alergias, a alergia ao amendoim é conside-

rada persistente pois muitos indivíduos apresentam a
vida toda, enquanto as demais alergias poderão ser su-
perada conforme a idade, sendo que apenas 11% das
crianças se livram da alergia ao ovo e 19% do leite
antes dos 4 anos e 80% se resolvem aos 16 anos12.
Diante do exposto, o objetivo desse estudo é avaliar

a prevalência de restrições alimentares e avaliar o con-
sumo alimentar de crianças escolares matriculadas em
escolas municipais, além de identificar as dificuldades
encontradas pelas crianças e seus familiares no manejo
da alimentação.

Métodos
O presente projeto é um estudo transversal, quanti-

tativo, descritivo. A população de estudo foi composta
por pais e/ou responsáveis de crianças em idade  escolar
de 7 a 11 anos, matriculadas em escolas municipais
em municípios do interior de São Paulo. Foram dispo-
nibilizados questionários online pela plataforma Google
Forms®, pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/
1 F A I p Q L S e z l B 3 0 w B L q 9 M J a t e t u B X Y T -
CSLE7fciKX4BjH5USGwxo12Q/viewform. Foram in-
cluídas aquelas que aceitaram participar do presente
estudo e clicaram em “concordo” com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para menores.
Foram excluídos aqueles que não se encaixarem nesses
critérios.
Foi realizado um levantamento do número de crian-

ças que tinham o diagnóstico de alergias e intolerâncias
alimentares, além da avaliação do consumo alimentar
escolar destas crianças. Para isso, foi aplicado um ques-
tionário aos pais ou responsáveis, contendo perguntas
sobre a presença de patologias, diagnósticos médicos,
tempo de doença e tipos de restrição.13,14 No mesmo
formulário eletrônico, foi aplicado um questionário de
frequência alimentar com o objetivo de avaliar o padrão
alimentar, além de um questionário sobre as dificulda-
des do manejo da alimentação (ANEXO A e B). Os da-
dos são apresentados através de análise estatística des-
critiva.
O presente projeto foi submetido à apreciação do

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Paulista
– UNIP e aprovado de acordo com o número do parecer
3257.1820.8.0000.5512.
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% n

Quanto tempo depois de comer essa comida sua criança teve reação?
até 2 horas
depois de 2 horas

Sua criança precisou ir ao hospital quando teve reação a essa comida?
não
sim, no dia seguinte
sim, com urgência

80,00%
20,00%

40,0%
20,0%
40,0% 

8
2

4
2
4

Tabela 1. Tempo e resposta as reações

Gráfico 1. Prevalência de alergias alimentares

Resultados
Após coletar os dados através do questionário online,

as respostas foram avaliadas e classificadas e categorias
para a elaboração de gráficos e tabelas para representar
os resultados. Participaram no total 31 crianças em
idade escolar de 7 a 11 anos, sendo 51,6% meninas
(16) e 48,4% meninos (15).
Destas, 10 (32,2%) mães relataram que seus filhos já

apresentaram reação alérgica a algum alimento, sendo
estas as crianças que foram incluídas para avaliação
do padrão alimentar e do manejo da alimentação. Atra-
vés do gráfico 1 é possível analisar a prevalência de
alergias alimentares, sendo que o leite, ovo, camarão e
amendoim apresentaram o mesmo porcentual de 30%
dentre as mães que afirmaram que seus filhos já senti-
ram alguma reação depois de ingerir esses alimentos.
A tabela 1 a seguir mostra o tempo de reação e a res-

posta, sendo que 80% das mães entrevistadas assinala-
ram que seus filhos tiveram sintomas até 2 horas, e 20%
após. Já a resposta do potencial de risco alergênico se
deu pelo tempo de atendimento médico, sendo que 40%
não precisou ir ao hospital e 40% precisou ir com ur-
gência e 20% só procurou ajuda médica no dia seguinte.

Na tabela 2 foi possível obter os resultados referentes
às tomadas de decisões posteriores à reação alérgica,
sendo que 90% crianças tiveram que ser medicadas,
60% crianças não ingeriram novamente o alimento que
causou alergia, 90% crianças deixaram de ingerir o ali-
mento alergênico e apenas 20% crianças tem familiares
com alguma reação alérgica.
No gráfico 2 a seguir é apresentado os sintomas,

sendo que 70% dos pais relataram que seus filhos tive-
ram reações cutâneas com manchas ou coceiras, 50%
relataram dor na barriga e 30% reações gastrintestinais
(diarreia, vômitos ou enjoo).
A tabela 3 é apresentada a frequência do consumo

alimentar, o questionário de frequência indicou que as
crianças tem o consumo frequente (2 ou mais vezes ao
dia, 1 vez ao dia ou 2 a 4 vezes por semana) de arroz,
pão francês, biscoito doce com e sem recheio e salgado
sem recheio, bolo recheado e/ou sem recheio, batata
e/ou mandioca cozida, feijão, legumes, frutas, carne
bovina, carne de frango, açúcar e/ou mel, macarrão
instantâneo, macarrão e outras massas, refrigerante nor-
mal e suco de fruta natural.
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Gráfico 2. Prevalência de reações alérgicas

SIM NÃO

Após a reação sua criança precisou tomar algum remédio no hospital ou em casa?

Depois dessa reação sua criançs ingeriu essa comida de novo?

Sua criança deixou de comer essa comida depois que teve a reação?

Alguém da família tem alergia alimentar?

90%

40%

90%

20%

10%

60%

10%

80%

Tabela 2. Tomadas de decisões

Frequência de consumo
2 ou mais 

vezes ao dia
1 vez ao

dia
2 a 4 vezes
por semana

1 vez por 
semana

2 a 3 vezes
por mês

1 vez por
mês

Nunca

Arroz 40% 50% 10% 0% 0% 0% 0%

Cereal matinal 10% 0% 10% 0% 0% 30% 50%

Pão francês 20% 30% 20% 0% 0% 30% 0%

Pão integral 0% 10% 10% 0% 0% 20% 60%

Pão de queijo 0% 0% 20% 0% 0% 70% 10%

Pão doce 0% 0% 10% 0% 0% 50% 40%

Biscoito doce ou salgado sem recheio 20% 0% 30% 0% 0% 40% 10%

Biscoito doce recheado 10% 10% 30% 0% 0% 30% 20%

Bolo recheado e/ou sem recheio 0% 0% 60% 0% 0% 40% 0%

Batata e/ou mandioca cozida 10% 10% 50% 0% 0% 0% 30%

Batata e/ou mandioca frita 0% 0% 30% 0% 0% 70% 0%

Feijão marrom, preto, branco, lentilha 10% 30% 20% 0% 0% 20% 20%

Verduras 0% 20% 20% 0% 0% 30% 30%

Legumes 0% 40% 10% 0% 0% 30% 20%

Frutas 20% 30% 40% 0% 0% 10% 0%

Carne bovina 20% 10% 30% 0% 0% 30% 10%

Tabela 3. Questionário de Frequência de Consumo Alimentar
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Anexo A. Formulário para pesquisa de reações adversas a alimentos e alergia alimentar

Data de hoje: ______/ _____/ _____
Nome: __________________________________________________
Idade: ____ anos
Sexo: (   ) Masculino     (   ) Feminino
Data de Nascimento: ______/ _____/ _____
Creche/Escola: ___________________________________________

A . Você acha que sua criança tem reação a alguma comida?
REACOMI

1. (   ) Sim
2. (   ) Não
3. (   ) Não se aplica
4. (   ) Sem informação

B. Você acha que sua criança tem reação a qual comida?
(Aguarda resposta espontânea e a seguir ler a lista).
Qualcomi

1. Leite                      (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
2. Ovo                      (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
3. Soja                       (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
4. Trigo                     (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
5. Peixe                     (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
6. Amendoin             (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
7. Camarão               (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
8. Marisco                 (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
9. Sururu                   (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
10. Caranguejo         (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
11. Guaiamum          (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
12. Carne de porco   (   ) Sim    (   ) Não    (   ) NSA   (   ) S/info
13. Fruta                   (   ) Sim, qual? _______________________
                                (   ) Não   (   ) NSA    (   ) S/info
14. Verdura               (   ) Sim, qual? _______________________
                                (   ) Não   (   ) NSA    (   ) S/info

Frequência de consumo
2 ou mais 

vezes ao dia
1 vez ao

dia
2 a 4 vezes
por semana

1 vez por 
semana

2 a 3 vezes
por mês

1 vez por
mês

Nunca

Carne suína 0% 10% 20% 0% 0% 40% 30%

Carne de frango 10% 10% 60% 0% 0% 20% 0%

Peixe 0% 10% 0% 0% 0% 70% 20%

Ovos 0% 10% 30% 0% 0% 30% 30%

Linguiça frita 0% 0% 20% 0% 0% 60% 20%

Nuggets, hambúrguer 0% 0% 10% 0% 0% 60% 30%

Mortadela, salame, presunto, salsicha 0% 0% 10% 0% 0% 80% 10%

Achocolatado 10% 10% 30% 0% 0% 40% 10%

Leite integral 30% 0% 0% 0% 0% 30% 40%

Leite semidesnatado, desnatado 0% 0% 20% 0% 0% 0% 80%

Iogurte 10% 10% 30% 0% 0% 20% 30%

Queijo branco, muçarela 10% 10% 10% 0% 0% 30% 40%

Açúcar, mel 20% 30% 20% 0% 0% 10% 20%

Balas, chicletes, pirulitos 0% 0% 20% 0% 0% 60% 20%

Doces, chocolates, paçoca, pudim, mousse 0% 0% 50% 0% 0% 40% 10%

Creme de avelã 0% 10% 10% 0% 0% 40% 40%

Salgadinhos 0% 10% 20% 0% 0% 70% 0%

Salgados fritos 0% 0% 0% 0% 0% 90% 10%

Salgados assados 0% 0% 0% 0% 0% 90% 10%

Macarrão instantâneo, Macarrão 
e outras massas (lasanha, panqueca)

0% 0% 50% 0% 0% 50% 0%

Pizza 0% 0% 10% 0% 0% 70% 20%

Lanches: Cachorro quente, 
misto quente, hambúrguer

0% 0% 20% 0% 0% 60% 20%

Refrigerante normal 0% 0% 50% 0% 0% 20% 30%

Refrigerante diet, light 0% 0% 0% 0% 0% 10% 90%

Sucos prontos 0% 10% 10% 0% 0% 50% 30%

Suco de fruta, natural 30% 20% 30% 0% 0% 20% 0%

Vitamina de fruta 10% 0% 10% 0% 0% 20% 60%

Tabela 3. Questionário de Frequência de Consumo Alimentar
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Anexo A. Formulário para pesquisa de reações adversas a alimentos e alergia alimentar

15. Outra, qual?        (   ) Sim, qual? _______________________
                                (   ) Não   (   ) NSA    (   ) S/info

(Caso haja mais de um alimento, aplicar as demais questões
para cada alimento)

C. Quando sua criança teve reação, foi a primeira vez que ela
comeu essa comida?
PRIMVEZ
1. (   ) Sim
2. (   ) Não
3. (   ) Não se aplica
4. (   ) Sem informação

D. Quanto tempo depois de comer essa comida sua criança teve
reação? (Aguardar respostas espontânea e a seguir ler as opções)
TEMPDEP
1. (   ) _________________________
2. (   ) Até 2 horas depois
3. (   ) Depois de 2 horas, quanto tempo? _____________________
4. (   ) Sem informação
5. (   ) Não se aplica

E. Outras pessoas comeram a mesma comida?
PESSCOMI
1. (   ) Sim
2. (   ) Não
3. (   ) Sem informação
4. (   ) Não se aplica

F. Essas pessoas que comeram essa comida também tiveram rea-
ção?
COMIREA
1. (   ) Sim, qual? __________________
2. (   ) Não
3. (   ) Sem informação
4. (   ) Não se aplica

G. Qual a reação que sua criança teve depois de comer essa co-
mida? (Aguardar resposta espontânea e a seguir ler as opções)
TIPOREA

1. Tosse                     (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

2. Crise de espirros    (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

3. Nariz entupido      (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

4. Falta de ar             (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

5. Coceira na garganta (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

6. Coceira na boca    (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

7. Inchaço na boca   (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

8. Inchaço nos olhos (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

9. Coceira nos olhos (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

10. Manchas na pele (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

11. Coceira na pele   (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

12. Placas na pele     (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

13. Diarréia               (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

14. Vômito                (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

15. Enjôo                  (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

16. Dor na barriga     (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

17. Barriga inchada   (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

18. Cocô com sangue  (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

19. Prisão de ventre  (   ) Sim    (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

20. Outra, qual?        (   ) Sim, qual? ______________________

                                                (   ) Não   (   ) NSA   (   ) S/info

H. Se essa comida encostar na pele, sua criança tem ação: placa
ou mancha vermelha ou coceira?
ENCOSTA
1. (   ) Sim
2. (   ) Não
3. (   ) Não se aplica
4. (   ) Sem informação

I. Sua criança precisou ir ao hospital quando teve reação a essa
comida?
PRECHOS
1. (   ) Sim, de urgência
2. (   ) Sim, no outro dia
3. (   ) Não
4. (   ) Não se aplica
5. (   ) Sem informação 

J. Sua criança precisou tomar algum remédio no hospital quando
teve reação a essa comida?
MEDHOS
1. (   ) Sim, qual? __________________
2. (   ) Não
3. (   ) Não se aplica
4. (   ) Sem informação

L. Sua criança precisou tomar algum remédio em casa quando
teve reação a essa comida?
NECEMEDI
1. (   ) Sim, qual
2. (   ) Não
3. (   ) Não se aplica
4. (   ) Sem informação

M. Depois dessa reação. Sua criança comeu essa comida de
novo?
COMINOVA
1. (   ) Sim
2. (   ) Não
3. (   ) Não se aplica
4. (   ) Sem informação

N. Sua criança teve a mesma reação quando comeu essa comida
de novo?
MESMREA
1. (   ) Sim
2. (   ) Não
3. (   ) Não se aplica
4. (   ) Sem informação

O. Sua criança teve outra reação quando comeu essa comida de
novo?
OUTRAREA
1. (   ) Sim, qual? _____________ (Olhar a lista da questão “G”)
2. (   ) Não
3. (   ) Não se aplica
4. (   ) Sem informação
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Anexo A. Formulário para pesquisa de reações adversas a alimentos e alergia alimentar

P. Quanto tempo faz que sua criança teve a última reação?
TEMPORE
  ____________________________________________________

Q. Sua criança deixou de comer essa comida depois que teve
reação?
RESTRIC
1. (   ) Sim
2. (   ) Não
3. (   ) Não se aplica
4. (   ) Sem informação

R. Alguma vez sua criança teve coceira ou inchaço ou dormência
na boca depois de comer alguma fruta ou verdura crua?
FRUVCRU
1. (   ) Sim
2. (   ) Não
3. (   ) Não se aplica
4. (   ) Sem informação

S. Sua criança tem alergia?

1. A alimento          (   ) Sim     (   ) Não   (   ) NSA    (   ) S/info

2. Asma                  (   ) Sim     (   ) Não   (   ) NSA    (   ) S/info

3. Rinite                  (   ) Sim     (   ) Não   (   ) NSA    (   ) S/info

4. Eczema               (   ) Sim     (   ) Não   (   ) NSA    (   ) S/info

5. Outras                (   ) Sim, qual? _________________________

                                               (   ) Não   (   ) NSA    (   ) S/info

6. Sem informação 

T. Alguém da família tem alergia?

1. A alimento  (   ) Mãe  (   ) Pai  (   ) Irmão(ã)  (   ) NSA  (   ) S/info

2. Asma         (   ) Mãe  (   ) Pai  (   ) Irmão(ã)  (   ) NSA  (   ) S/info

3. Rinite         (   ) Mãe  (   ) Pai  (   ) Irmão(ã)  (   ) NSA  (   ) S/info

4. Eczema      (   ) Mãe  (   ) Pai  (   ) Irmão(ã)  (   ) NSA  (   ) S/info

5. Sem informação (   )
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Discussão
Foi objetivado com essa pesquisa avaliar as preva-

lências de reações alimentares e o consumo alimentar
em crianças. Assim foi possível identificar as alergias
que mais acometem essa faixa etária, e como é o seu
consumo alimentar.
Diante dos resultados obtidos, foi possível verificar

que a prevalência de reações alérgicas e intolerâncias
entre os escolares pesquisados foi de 32,2%. As alergias
alimentares aumentaram muito nas últimas duas déca-
das decorrentes da má alimentação desde os primeiros
anos de vida, com aumento no consumo de processa-
dos. O grupo das crianças são os mais atingidos, e cau-
sam mudanças na vida dos pais tanto financeiramente
quanto socialmente15. Os sintomas variam dependendo
do tipo de alergia ou intolerância, sendo o leite, ovo,
amendoim e o camarão os que mais decorrentes nessa
faixa etária9.
O tempo e gravidade das reações alérgicas leva em

conta o tipo de alergênico, sendo grave aqueles que
causam anafilaxia, como camarão, ovo, frutos do mar,
amendoim, causando resposta imunológica anormal,
devendo ser atendido com emergência nas primeiras
duas horas. A gravidade da reação leva em conta a
quantidade que essa criança ingeriu o alimento. Vale
lembrar que a intolerância alimentar não é grave, pro-
voca na maioria dos casos desconforto abdominal, com
possível diarreia16.
Nos casos graves o paciente recebe de maneira inje-

tável a epinefrina. E nos casos mais leves medicamento
anti-histaminico16. No presente estudo, foi observado
que nove das crianças tiveram que fazer uso de medi-
camentos e as reações encontradas nos resultados foram
reações cutâneas, dor de barriga, reações gastrintestinais
reações oculares, falta de ar, tosse ou coceira na gar-
ganta.
Segundo Boyce et al. (2010)17, estudo realizado nos

EUA, relataram que as crianças têm uma prevalência
de alergia alimentar de 12%. As alergias alimentares
associadas a outras comorbidades, aumentam a preva-
lência de alergias alimentares de 30% a 40%17. Já se-
gundo Santalha et al. (2013)18 aponta um estudo rea-
lizado com uma amostra de 68 crianças, sendo que
cerca de 59% apresentaram intolerância ou sensibili-
dade alimentar. Dessa maneira sabe-se que as alergias
estão aumentando de forma significativa no mundo
com atenção especial para as crianças e jovens, sendo
o estilo de vida, e a dieta fatores que causam sensibili-
dade no individuo19.
Quando se compara com outros estudos a alergia

alimentar vem se tornando um problema de saúde pú-
blica pois tem se elevado tanto nos países ocidentais
quando nos em desenvolvimento. O leite de vaca e o
ovo de galinha são as alergias alimentares com maior
número de prevalência nos países. A importância de
se identificar a prevalência de alergias se dá pela ela-
boração de estratégias preventivas20.
Porem a investigação de alergênicos deve ser deta-

lhada para não superestimar com outros fatores como
a intolerância alimentar20.

As crianças do presente estudo, apresentaram con-
sumo insuficiente de leite e derivados lácteos, visto
que são ricos em cálcio e outros minerais e vitaminas
importantes para o crescimento e desenvolvimento21.
Essa baixa no consumo pode ser explicada pela alta
prevalência de reações alérgicas devido às proteínas
do leite, pois estudos indicam que há pelo menos 20
proteínas que podem atuar como alérgenos que são
encontradas no leite de vaca21.
A baixa ingestão de cálcio em comparação com as

recomendações também foi identificada em outros tra-
balhos22,23, confirmando os resultados deste estudo.
Alguns estudos também apontam que esse consumo
inadequado é comparado ao baixo crescimento linear,
prejudicar a formação da massa óssea22.
Foi relatado que 60% das crianças que participaram

consomem embutidos como linguiça, nuggets, morta-
dela, hamburguer, salame, salsicha e/ou presento, 1
vez por mês e 30% nunca comem, um resultado posi-
tivo, pois esse tipo de ultra processado contém elevado
teor de gordura saturada e sódio e aumentam o risco
de desenvolvimento de câncer, principalmente o câncer
colorretal23. Foi observado o baixo consumo de verdu-
ras, 30% nunca comem e 30% 1 vez ao mês, sendo o
consumo insuficiente de hortaliças é relacionado com
o alto consumo de ultra processados24.
Segundo Conceição et al. (2010), estudo que avaliou

o consumo alimentar de escolares das redes pública e
privada de ensino em São Luís, Maranhão, também
identificou o consumo baixo de embutidos nessa faixa
etária23.
Alguns alimentos de alta densidade calórica como

refrigerantes, doces, chocolates, paçoca, pudim e/ou
mouses e bolos, tiveram consumo mais frequente, que
são associados ao surgimento da obesidade e outras
comorbidades.23-25 Apesar de salgadinhos fritos e/ou
assados, pizza, sucos prontos e balas não terem alto
consumo.
As limitações do estudo foram o baixo número de

participantes, além do fato de o questionário ser auto-
preenchido, o que pode acarretar má interpretação das
perguntas. Além disso, com a divulgação por meio das
redes sociais, e com o anúncio de que se tratava de
uma pesquisa sobre prevalência de alergias alimentares,
isso pode ter induzido a uma maior participação de
pais com filhos nessa condição.

Conclusão
Levando-se em conta o que foi observado, o estudo

possibilitou a análise da prevalência alta de crianças
com alergias alimentares, e o consumo alimentar fre-
quente e inadequado de alimentos de alta densidade
calórica como refrigerantes, doces, chocolates, paçoca,
pudim e/ou mouses e bolos. Em virtude dos dados en-
contrados e com base nos achados a prevalência de
alergias alimentares vem crescendo nos últimos anos,
isso se deve a forma de alimentação e estilo de vida
dessas crianças desde o seu nascimento. Estudos mais
aprofundados devem ser realizados para verificar o im-
pacto na saúde pública.
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