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RESUMO
Foi atendido em PA, encaminhado a

FPIES é uma manifestação grave da
hipersensibilidade alimentar gastrointestinal NIgE

internação. Feito diagnostico de

mediada, a qual pode levar a sérias complicações.

fórmula

Tem sido mais comum os atendimentos em pronto

melhora dos sintomas. Realizou investigação com

socorro por esta síndrome, cuja principal causa da

seriografia e ecografia de abdome, ambos normais.

crise é a ingestão da proteína do leite de vaca.

Está em acompanhamento no ambulatório de

Realiza-se dois relatos de caso, de lactentes que

gastropediatria desde a alta hospitalar, sendo a

após cerca de uma hora, do uso de mamadeira

última consulta aos 8 meses de vida, mantendo

com fórmula polimérica, apresentou sintomas

dieta com FEH, estável e com ganho de peso

característicos, como vômitos incoercíveis, queda

satisfatório.

extensamente

FPIES iniciado

hidrolisada

(FEH),

com

do estado geral, diarreia aquosa, evoluindo com
Caso 2: dois meses de vida ingeriu mamadeira

desidratação. Sendo feita as devidas investigações
clínicas, laboratoriais, e intervenções terapêuticas

com fórmula polimérica, uma hora após apresentou
diarreia e vômitos evoluindo para desidratação,

necessárias.
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necessário

diagnóstico

de
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gastrointestinal
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FPIES
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sintomas.

UTI.
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Posteriormente

reintroduzido FP (TPO), novamente apresentou

que

vômitos e diarreia. Acompanha em ambulatório de

manifesta-se com vômitos profusos, repetitivos, às

gastropediatria desde a alta hospitalar, hoje com 1

vezes com diarreia, levando à desidratação e

ano e 3 meses, em uso de FEH e ganho de peso

letargia no quadro agudo, ou diarreia aquosa

satisfatório.

crônica com vômitos intermitentes, levando à perda
de peso, falta de crescimento, desidratação e
distúrbios metabólicos em sua forma crônica. A
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proteína do leite de vaca é a mais frequentemente
envolvida. Evidências científicas apontam que
Ressaltamos a importância de pensar na

menos de 0,7% dos casos de FPIES são em

hipótese diagnóstica de FPIES nos casos de

lactentes menores de 1 ano.

lactentes que chegam para atendimento com
história de vômitos incoercíveis, acompanhados ou
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