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RESUMO

CONCLUSÃO

Dermatite atópica é uma doença crônica inflamatória
cutânea. O objetivo desse trabalho é investigar a influência
da alimentação materna durante a lactação na dermatite
atópica em neonatos por meio de uma busca no PUBMED.
Foi observada correlação entre a dieta materna durante a
amamentação e manifestação de dermatite atópica em
recém nascidos em casos onde existe uma alta
predisposição genética à atopia.

Foi observada uma correlação entre dieta materna durante a
lactação e a manifestação de dermatite atópica em neonatos
em casos onde existe uma alta predisposição genética à
atopia.

INTRODUÇÃO
A dermatite atópica é uma doença crônica inflamatória
cutânea, caracterizada por episódios recorrentes de eczema
associado a prurido, é causada por uma predisposição a
produzir resposta IgE a alérgenos ambientais e fatores
genéticos responsáveis pela predisposição e manifestação
das desordens alérgicas.

OBJETIVO
Investigar as interferências da alimentação materna durante
a amamentação no desenvolvimento de dermatite atópica
em recém nascidos.

METODOLOGIA
A partir da seleção dos descritores lactation, maternal diet e
atopic filtrados em clinical trial e randomized control trial foi
realizada uma busca na plataforma PUBMED. Obteve-se 25
resultados dos quais 10 foram selecionados para leitura do
texto completo e 4para apresentação dos resultados.

RESULTADOS
Infantes nascidos de pais atópicos apresentam alto risco de
desenvolver doenças atópicas. Além disso, sabe-se que a
diminuição da ingestão de leite de vaca e ovo pela mãe
durante a lactação afeta a resposta imunológica. Nesse
sentido, estudos foram realizados para buscar uma
correlação entre alimentação materna durante a lactação e
o desenvolvimento de dermatite atópica. .Em 1994, foi
observado que a
incidência alérgica de crianças,
predispostas a manifestação de doenças atópicas, cujas
mães seguiram uma dieta sem ingestão de leite durante a
lactação foi significativamente melhor em comparação com
as crianças, com a mesma predisposição, com mães que
realizaram dieta irrestrita(P <0,04). Em outro estudo
realizado com 62 crianças, a prevalência de dermatite
atópica no grupo seguindo uma dieta de restrição de
laticínios foi significativamente menor do que no grupo
controle (6,67% vs. 25%, p <0,05).
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