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RESUMO
O estudo apresenta como objetivo avaliar o conhecimento de acadêmicos dos cursos de medicina e nutrição sobre a
dieta de exclusão do leite de vaca e seus derivados, com ênfase em questões relacionadas à nutrição da criança. Serão
avaliados  30 acadêmicos  dos cursos de medicina  e  nutrição  de uma Instituição de  Ensino Superior  da cidade  de
Maringá-PR. Serão incluídos apenas os acadêmicos que cursarem o último ano da graduação. O instrumento que será
utilizado  para  a  coleta  de  dados  será  um  questionário  auto  administrado,  que  constará  de  uma  parte  inicial  de
identificação, com informações sobre nome, sexo, idade e curso. A segunda parte será constituída por perguntas de
múltipla  escolha  sobre  o  tratamento  de  lactentes  com alergia  às  proteínas  do  leite  de  vaca.  A  terceira  parte  do
questionário trará perguntas sobre conceitos relacionados ao tratamento da alergia às proteínas do leite de vaca. Para
análise estatística as informações obtidas serão tabuladas, através de análise descritiva (média e desvio padrão) e teste
de Mann-Whitney para as variáveis contínuas, e análise bruta, mediante teste de qui-quadrado e Exato de Fischer,
quando aplicável, a fim de verificar a associação entre as características selecionadas da população do estudo.Espera-
se que acadêmicos dos cursos de medicina e nutrição, apresentem percentuais elevados de acertos sobre o tratamento
e sobre conceitos relacionados ao tratamento de lactentes com alergia às proteínas do leite de vaca.

PALAVRAS-CHAVE: Substitutos do leite; Dieta; Conhecimentos; Atitudes e prática em saúde.

1 INTRODUÇÃO

Estudos têm demonstrado as vantagens da amamentação exclusiva para crianças até o sexto
mês de vida, é a estratégia isolada que mais previne mortes infantis, além de promover a saúde
física, mental e psíquica da criança e da mulher que amamenta, segundo o Ministério da Saúde
(2009).

Em  virtude  dos  benefícios  da  amamentação,  tanto  para  mãe  quanto  para  o  bebê,  a
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam que todas as
mães amamentem seus filhos de forma exclusiva nos primeiros seis meses de vida, após essa
idade,  deverá  ser  dada  alimentação  complementar  apropriada,  continuando,  entretanto  a
amamentação até pelo menos os 2 anos de idade ou mais (TOMA; REA, 2008; WHO, 2009).

Alguns  constituintes  do  leite  materno  têm  efeito  protetor  no  desenvolvimento  de  alergia,
enquanto outros são importantes na produção de IgE e estão presentes em maiores concentrações
no leite materno de mães atópicas, aumentando o risco de atopia no lactente (SILVA; SCHNEIDER;
STEIN, 2009).

Verifica-se, em nosso meio, que o número de crianças amamentadas ainda é pequeno, e a
introdução  precoce  de  outros  tipos  de  leite  é  comum  (GIUGLIANI,  2000).  O  leite  de  vaca  é
frequentemente utilizado em substituição ao leite materno, logo, as suas proteínas são os primeiros
antígenos alimentares com os quais  o  lactente tem contato,  o  que o torna o principal  alimento
envolvido na origem da alergia alimentar nesta idade. O diagnóstico de alergia às proteínas do leite
de vaca deve ser realizado com cautela, já que seu tratamento se baseia na exclusão do leite de
vaca, que muitas vezes é a principal fonte de nutrientes, como o cálcio, para a criança (MOFIDI,
2003).  
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Muitas  vezes  as  alergias  são  confundidas  com  intolerâncias,  devido  à  semelhança  de
sintomas  gastrintestinais.  Apesar  da  intolerância  à  lactose  também  ser  uma  reação  anormal  a
ingestão do leite, esta não é mediada pelo sistema imune e normalmente esta associada a defeitos
metabólicos do organismo relacionado com a absorção da lactose, como, por exemplo, defeitos na
produção de lactase. Estudos apontam que as APLV parecem estar aumentando com o passar dos
anos (SOLÉ et al., 2008).

Apesar  da  reconhecida  importância  do  aleitamento  materno  exclusivo,  a  alimentação
complementar continua sendo introduzida precocemente. Segundo diversos autores, o abandono
precoce da amamentação está associado a fatores como desconhecimento pela mãe das vantagens
do leite materno, falta de experiência anterior, idade materna, aquisição de mamadeiras e chupetas,
insucesso familiar na prática da amamentação, dificuldades técnicas no ato de amamentar, doenças
na mama, causas relacionadas com o lactente, despreparo dos profissionais de saúde para orientar
as  mães,  o  marketing  dos leites  industrializados,  a  emancipação da mulher  e  sua inserção no
mercado de trabalho, entre outros (BLACK et al., 2001; GOMES, 2005; BARBOSA et al., 2009).

Do ponto de vista nutricional, a introdução precoce de alimentos é desvantajosa, pois diminui
a duração do aleitamento materno, interfere na absorção de nutrientes importantes do leite humano,
aumenta o risco de contaminação e de reações alérgicas (KHALDI & BOUGUERRA, 2000; MONTE
& GIUGLIANI, 2004).

Diante  do  exposto,  a  pesquisa  apresenta  como  objetivo  avaliar  o  conhecimento  de
acadêmicos dos cursos de medicina e nutrição sobre a dieta de exclusão do leite de vaca e seus
derivados.

.2 MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa será de natureza quantitativa com coleta de dados transversal. Serão avaliados 30
acadêmicos dos cursos de medicina e nutrição de uma Instituição de Ensino Superior da cidade de
Maringá-PR. Serão incluídos na pesquisa apenas os acadêmicos que cursarem o último ano da
graduação.

O Projeto de Pesquisa será encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Centro
Universitário  de  Maringá  (UniCesumar).  Após  aprovação  a  coleta  de  dados  será  realizada.  No
primeiro momento os entrevistados irão receber o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido -
TCLE.

O  instrumento  que  será  utilizado  para  a  coleta  de  dados  dos  acadêmicos  será  um
questionário auto administrado, que constará de uma parte inicial de identificação, com informações
sobre nome, sexo, idade e curso. 

A segunda parte será constituída por perguntas de múltipla escolha sobre o tratamento de
lactentes com alergia às proteínas do leite de vaca,  incluindo as seguintes questões: Quais dos
seguintes produtos podem ser utilizados na dieta de exclusão de lactentes com quadro de alergia às
proteínas do leite de vaca, podendo assinalar mais de uma opção: 1. Fórmula à base de hidrolisado
proteico; 2. Fórmula à base de proteína de soja; 3. Leite de cabra; 4. Bebida/suco à base de extrato
de soja;  5.  Fórmula láctea sem lactose; 6. Fórmula à base de aminoácidos e 7. Fórmula láctea
parcialmente hidrolisada. Qual dos itens deve ser retirado da dieta de crianças com diagnóstico de
alergia às proteínas do leite de vaca, devendo escolher somente uma alternativa: 1. Soja; 2. Leite de
vaca; 3. Caseína; 4. Leite de vaca, derivados do leite e preparações que contenham leite; 5. Leite de
vaca e todos os seus derivados; 6. Queijos e iogurtes. Como deve ser feita a orientação sobre a
leitura de rótulos? 1. Deve ser observada a presença do termo leite e de outros termos como, por
exemplo, lacto-albumina, caseína, frações do leite, queijo e manteiga; 2. Deve ser observado apenas
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a presença do termo leite nos ingredientes do produto; 3. Outro tipo de orientação (CORTEZet al.,
2007).

A terceira parte do questionário trás perguntas sobre conceitos relacionados ao tratamento da
alergia  às  proteínas  do  leite  de  vaca,  nas  quais  o  entrevistado  deverá  assinalar  ‘’concordo’’,
‘’discordo’’, ou ‘’desconheço’’.  Serão abordados os seguintes tópicos: Em uma criança com alergia
ao leite de vaca, deve-se também eliminar da dieta outros alimentos alergênicos como, por exemplo,
soja, ovos, peixe, amendoim, como uma medida preventiva, a fim de evitar que possam ocorrer
outras reações; Lactentes em aleitamento materno exclusivo podem desenvolver alergia ao leite de
vaca; A introdução precoce do leite de vaca aumenta o risco de desenvolvimento da alergia ao leite
de vaca; Leite de cabra ou de qualquer outro animal (ovelha, jumenta e outros) pode ser utilizado
como substituto  do  leite  de  vaca para  crianças com alergia  ao  leite  de  vaca;  •  Pacientes  com
intolerância à lactose devem excluir de sua dieta todos os alimentos que contenham proteínas do
leite de vaca (CORTEZ et al., 2007).

Para análise estatística as informações obtidas serão tabuladas, através de análise descritiva
(média e desvio padrão) e teste de Mann-Whitney para as variáveis contínuas,  e análise bruta,
mediante teste de qui-quadrado e Exato de Fischer, quando aplicável, a fim de verificar a associação
entre as características selecionadas da população do estudo.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se  que  acadêmicos  dos  cursos  de  medicina  e  nutrição,  apresentem  percentuais
elevados de acertos sobre o tratamento e sobre conceitos relacionados ao tratamento de lactentes
com alergia às proteínas do leite de vaca.
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