
Amostra de ID: 111211 

Com esta carta, você receberá seu resultado ImuPro pessoal, bem como informações gerais sobre alergias
alimentares tipo III e suas ligações com inflamação crônica. Esse relatório laboratorial contém seus resultados
para todos os alimentos testados de uma vez. 

O ImuPro é um teste laboratorial de alergias alimentares IgG extensivo. Seu sangue foi analisado para a
presença de anticorpos IgG específicos para gêneros alimentares em particular. Se altos níveis destes
anticorpos estiverem presentes, isso pode indicar que você tem uma inflamação crônica causada por uma alergia
alimentar do tipo III tardia. Seus documentos ImuPro individuais irão lhe ajudar a descobrir quais tipos de
alimentos são bons pra você e a determinar seus "alimentos-gatilho" pessoais. Ao evitar os alimentos que podem
lhe causar problemas, processos inflamatórios podem ser reduzidos ou mesmo parados e seu corpo poderá se
recuperar. 

O conceito do ImuPro é composto por três fases: 
1. Fase de eliminação 
2. Fase de provocação 
3. Fase de estabilização 

Seu relatório lhe orientará durante essas três fases; ele lhe explicará como proceder com seus resultados de
teste. O ImuPro lhe aponta o caminho até a comida certa para você. E seu caminho até uma saúde melhor.

Importante: Se você tem uma alergia alimentar pré-existente tipo I (mediada por IgE) previamente diagnosticada,
seja por um teste positivo de IgE ou teste cutâneo, ou se você tem qualquer problemas alimentares conhecidos,
não passe a comer este alimento determinado, mesmo se o teste ImuPro não der nenhuma reação. Alergias
alimentares mediadas por IgE podem causar reações como choque anafilático, erupções cutâneas, vômito,
coceira, etc. O Imupro identifica níveis elevados de anticorpos IgG para alimentos e lhe aconselha com base
nestas descobertas. Com base nos resultados do ImuPro, nós não daremos quaisquer declarações acerca de
alergias relacionadas a IgE.

Se você tem qualquer dúvida sobre seu resultado ImuPro ou sobre alergias alimentares tipo III, favor entrar em
contato conosco.

Atenciosamente, 

Sua Equipe ImuPro 

Seu pessoal ImuPro Basic documentos

A informação em seus documentos não substitui as instruções médicas de um profissional de saúde qualificado. Os resultados obtidos devem
sempre ser interpretados juntamente com o quadro clínico completo. Mudanças na dieta devem ser feitas em consulta com um profissional da
saúde, um dietista pertinente ou perito em nutrição. Favor consultar imediatamente seu médico em caso de quaisquer preocupações sobre
saúde.

As concentrações de IgG específicas determinadas por este teste oferecem a base para a dieta de eliminação e provocação. Nós não afirmamos
que as concentrações determinadas de IgG refletem a ocorrência ou gravidade de sintomas médicos sérios.
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Relatório do paciente:

CTL & Ortholabor GmbH
Anemonenweg 3a
26160 Bad Zwischenahn
Germany

IMUPRO BASIC RESULTADOS

Classificação Quantidade de produtos alimentícios Intevalo de referência

Anticorpos IgG
específicos

Não elevados 68 < 7.5 µg/ml IgG

Elevados 20 ≥ 7.5 µg/ml IgG

Altamente elevado 2 ≥ 20.0 µg/ml IgG

Total 22 Alérgenos 90 testados

Importante:
Se você tem uma alergia alimentar pré-existente tipo I (mediada por IgE) previamente diagnosticada, seja por um teste
positivo de IgE ou teste cutâneo, ou se você tem qualquer problemas alimentares conhecidos, não passe a comer este
alimento determinado, mesmo se o teste ImuPro não der nenhuma reação. Alergias alimentares mediadas por IgE
podem causar reações como choque anafilático, erupções cutâneas, vômito, coceira, etc. O Imupro identifica níveis
elevados de anticorpos IgG para alimentos e lhe aconselha com base nestas descobertas. Com base nos resultados do
ImuPro, nós não daremos quaisquer declarações acerca de alergias relacionadas a IgE.

Laboratório: Emissor:

CTL & Ortholabor GmbH
Anemonenweg 3a
26160 Bad Zwischenahn
Germany

Instituto de Microecologia

tipo de amostra soro humano

amostra de id 111211

método de examinação
ensaio de imunoabsorção enzimática para a detecção de IgG específico de gêneros
alimentícios

data do relatório 27-09-2017

relatório autorizado por Siegfried Scholz

A informação em seus documentos não substitui as instruções médicas de um profissional de saúde qualificado. Os resultados obtidos devem sempre ser
interpretados juntamente com o quadro clínico completo. Mudanças na dieta devem ser feitas em consulta com um profissional da saúde, um dietista pertinente ou
perito em nutrição. Favor consultar imediatamente seu médico em caso de quaisquer preocupações sobre saúde.

As concentrações de IgG específicas determinadas por este teste oferecem a base para a dieta de eliminação e provocação. Nós não afirmamos que as
concentrações determinadas de IgG refletem a ocorrência ou gravidade de sintomas médicos sérios.
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Não elevados Elevados Altamente elevado

µg/ml
IgG

Classificação

Vegetais
Abobrinhas 7,3
Aipo 10,4
Alho-poró 10,3
Azeitona 3,3
Batata 7,1
Berinjelas 10,3
Beterraba 2,7
Brócolis 8,6
Cebola 13,5
Cenouras 9,1
Couve-rábano 5,5
Ervilha verde 5,9
Feijão verde 4,7
Pepino 10,3
Pimenta Caiena 5,1
Pimentão 6,2
Repolho roxo 8,0
Soja 6,4
Tomate 6,3

Cereais contendo glúten
Aveia 4,2
Centeio 5,9
Cevada 6,5
Espelta 6,4
Glúten 6,0
Trigo 7,4

Cereais sem glúten e alternativas
Arroz 2,6
Milho 3,6
Painço/sorgo 7,1
Trigo Sarraceno 5,3

Carne
Carne bovina < 2,5
Carne de porco 2,8
Cordeiro < 2,5
Frango < 2,5
Peru < 2,5

Saladas
Alface lisa 6,8
Alface Mâche (agrião do campo) 6,4

µg/ml
IgG

Classificação

Especiarias e ervas
Alecrim 4,9
Alho 5,8
Baunilha < 2,5
Canela < 2,5
Grãos de mostarda 6,8
Manjericão 7,0
Noz moscada < 2,5
Orégano 3,1
Páprica em pó 5,6
Pimenta do reino 5,0
Raiz-forte 7,3
Salsa 7,1
Tomilho 3,9

Frutas
Abacaxi 3,1
Banana 3,2
Cerejas 7,9
Damasco 6,1
Kiwi 10,6
Laranja 8,0
Limão 8,2
Maçã 8,1
Melancia 3,7
Morango 4,4
Nectarina 6,6
Uva/uva passa 6,2

Nozes e sementes
Amêndoa 11,7
Amendoim 13,5
Avelã 5,4
Castanha de Caju 11,5
Gergelim 4,8
Grãos de cacau 4,7
Noz comum 6,3
Papoula 4,5
Pistache 5,8
Semente de Girassol 5,2
Sementes de abóbora < 2,5
Sementes de linhaça 3,6

Ovo
Ovo de galinha 6,5
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Não elevados Elevados Altamente elevado

µg/ml
IgG

Classificação

Peixes e frutos do mar
Atum < 2,5
Caranguejo de água doce < 2,5
Escamudo (ou Paloco) < 2,5
Garoupa 3,0
Salmão 3,2

Produtos lácteos
Leite de vaca 46,0
Leite e queijo de cabra 9,1
Leite e queijo de ovelha 15,3
Produtos de leite coalhado 35,7
Queijo de coalho  (leite de vaca) 6,3

Edulcorantes
Cana de açúcar 2,5
Mel (mistura) 8,2

Cogumelos
Champignon < 2,5

Chá, café e taninos
Hortelã 3,9

Aditivos alimentares
Goma de guar E412 < 2,5

Levedura
Fermento 9,7
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RECOMENDAÇÕES GERAIS

Seus resultados: Os resultados do teste mostram que você aumentou as concentrações de anticorpos IgG a alimento(s).
Presume-se que uma dieta monótona, juntamente com uma permeabilidade elevada do intestino, é a razão para uma alergia
alimentar IgG (tipo III). A quantidade de alimentos positivos para IgG indica que sua permeabilidade gastrointestinal pode
estar elevada e que seu sistema imunológico reage de forma adversa a alimentos que normalmente não deveriam ser
reconhecidos por ele. Cada vez que alimentos positivos para IgG são consumidos, uma reação inflamatória acontece. Isso
pode enfraquecer seu corpo inteiro. A experiência mostra que simplesmente evitar os alimentos que testaram positivo não é
suficiente e uma mudança na dieta, de acordo com o princípio rotativo, é necessária.

A quantidade de alimentos positivos para IgG indica que você sofre de permeabilidade intestinal (porosidade). Ademais, um
distúrbio da flora intestinal e/ou da barreira mucosa intestinal pode estar presente. Pode ser útil analisar a composição de
sua flora intestinal e as funções de sua barreira mucosa intestinal através de uma análise fecal especializada.

Diagnóstico da flora intestinal: Uma alergia alimentar mediada por IgG é comumente despertada ou agravada por disfunções
da barreira mucosa intestinal. Portanto, um diagnóstico intestinal com subsequente recuperação da flora intestinal (limpeza
do cólon) é essencial. Pode ser útil analizar a composição da sua flora intestinal e as funções da sua barreira mucosa
intestinal por meio de um analista fecal especializado. Por favor, consulte seu médico ou terapeuta.

Outras causas: Além de uma alergia alimentar de IgG tardia, podem haver distúrbios digestivos sem relação com imunidade
ou utilização pobre de nutrientes, que podem ter inúmeras causas. Você deve discutir isso com o médico ou profissional de
saúde com que se consulta. Causas possíveis incluem uma degradação reduzida de carboidratos (p.ex.: lactose, frutose)
devido a deficiência de enzimas ou atividade inadequada do pâncreas, e portanto secreção insuficiente de enzimas
digestivas.

Ademais, uma micose ou parasitose intestinal ou flora intestinal debilitada podem ser as causas. Se a mudança na dieta
segundo o ImuPro não causar nenhuma melhora, você deve tomar outras medidas de diagnóstico.
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PACIENTE: 

Alimentos a serem evitados durante a fase de eliminação:
Aipo
Alho-poró
Amêndoa
Amendoim
Berinjelas
Brócolis
Castanha de Caju
Cebola
Cenouras
Cerejas

Fermento
Kiwi
Laranja
Leite de vaca
Leite e queijo de
cabra
Leite e queijo de
ovelha
Limão
Maçã

Mel (mistura)
Pepino
Produtos de leite
coalhado
Repolho roxo
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Permitidos na rotação de 4 dias
Carne
Carne bovina
Carne de porco
Cordeiro
Frango
Peru
Peixes e frutos do mar
Atum
Caranguejo de água
doce
Escamudo (ou Paloco)
Garoupa
Salmão
Ovo
Ovo de galinha

Frutas
Abacaxi
Banana
Damasco
Melancia
Morango
Nectarina
Uva/uva passa
Vegetais
Abobrinhas
Azeitona
Batata
Beterraba
Couve-rábano
Ervilha verde

Feijão verde
Pimenta Caiena
Pimentão
Soja
Tomate
Produtos lácteos
Queijo de coalho  (leite
de vaca)
Saladas
Alface lisa
Alface Mâche (agrião do
campo)
Cogumelos
Champignon

Edulcorantes
Cana de açúcar
Chá, café e taninos
Hortelã
Especiarias e ervas
Alecrim
Alho
Baunilha
Canela
Grãos de mostarda
Manjericão
Noz moscada
Orégano
Páprica em pó
Pimenta do reino

Raiz-forte
Salsa
Tomilho
Aditivos alimentares
Goma de guar E412
Nozes e sementes
Avelã
Gergelim
Grãos de cacau
Noz comum
Papoula
Pistache
Semente de Girassol
Sementes de abóbora
Sementes de linhaça

Cereais contendo glúten
Aveia
Centeio
Cevada
Espelta
Glúten
Trigo
Cereais sem glúten e
alternativas
Arroz
Milho
Painço/sorgo
Trigo Sarraceno

Evitar por pelo menos 5 semanas
Aipo
Alho-poró
Amêndoa
Amendoim

Berinjelas
Brócolis
Castanha de Caju
Cebola

Cenouras
Cerejas
Fermento
Kiwi

Laranja
Leite de vaca
Leite e queijo de cabra
Leite e queijo de ovelha

Limão
Maçã
Mel (mistura)
Pepino

Produtos de leite
coalhado
Repolho roxo



SEU GUIA DE  
NUTRIÇÃO PESSOAL
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INTRODUÇÃO
1.



1.1 ImuPro – Análise nutricional individual e orientação personalizada

O ImuPro é um conceito que combina uma análise de sangue confiável e 

sofisticada para alergias alimentares IgG com nossa orientação pós teste 

individual.

A amostra dos seu sangue foi analisada por um laboratório especializado, 

que determinou a presença de anticorpos contra uma grandes variedade 

de alimentos.  Esses anticorpos são detectados pela sua habilidade de 

ligar-se com proteínas específicas de alimentos analisados. 

Junto com os resultados dos seus testes, você também recebeu um 

conceito nutricional individual.  Os resultados de seus testes e sua  

orientação nutricional pessoal irá te ajudar na dieta de provocação e  

eliminação, com o propósito de reduzir processos inflamatórios. 

1. INTRODUCTION

Passo 2
Orientação pós teste única.

Passo 1
Análise de sangue para alergia  
alimentar IgG.

Observação: O tempo tem um papel importante no processo

ImuPro. Seu corpo e seu intestino precisam de tempo para se  

recuperarem.  Pode ser que você tenha que eliminar alimentos por 

mais de um ano.  Pode haver um ou dois alimentos que você terá 

que evitar para sempre. Assim, considere o ImuPro o seu parceiro 

por um longo período e transforme a mudança em sua dieta um 

novo hábito.4



 

O corpo usa seu sistema imunológico para mandar agentes invasores embora.  Esses agentes invasores são nor-

malmente bactérias, parasitas e vírus; são chamados antígenos.  Normalmente, alimentos não são perigosos para 

nós. No entanto, uma alergia alimentar IgG demorada é causada com o corpo lidando com uma proteína inofensiva 

de um alimento como se fosse perigosa. Se seu corpo considera um alimento perigoso, são produzidos anticorpos 

para lutar contra essas proteínas.  (Veja também “O intestino”).

1.2 O que é uma alergia alimentar IgG?

Alergias Alimentares tipo III normalmente não são detectadas, visto que os sintomas podem ocorrer apenas algumas 

horas ou até dias depois do consumo do alimento em particular, tornando-os muito difíceis de serem identificados.

Se você tiver alergia tipo III, seu  

sistema imunológico produz os  

denominados anticorpos IgG  

específicos contra proteínas de  

alimentos.  Esses anticorpos podem 

causar processos inflamatórios, que 

podem se tornar crônicos.  Os sintomas 

são variados.  O aparecimento é  

atrasado em até três dias após a  

comidater sido ingerida. 

ex. 
   anafilaxia

   coceira
   pele vermelha

   inchaço das membranas mucosas

Doenças inflamatórias crônicas, ex 
  Problemas de pele tipo dermatite atópica 

  Constipação 
  Doença de Crohn 

  Diarreia 
  Eczema 

  Flatulência  
  Síndrome do intestino irritável 

  enxaqueca 
  Obesidade

Natureza dos sintomas

Início dos sintomas

Reação imediata dentro de alguns  
minutos (liberação de histamina mediada  

por anticorpos IgE)

Após algumas horas até três dias (liberação 
de mediadores inflamatórios causado pela 

ligação de anticorpos IgG)

Observação: Uma alergia tipo III não deve ser confundida com

uma alergia alimentar clássica (tipo I). Se você possui alergia 

alimentar tipo I, seu sistema imunologico produz os denominados 

anticorpos IgE. Esses anticorpos levam a uma reação alérgica 

imediata. Os sintomas aparecem dentro de segundos ou minutos. A 

ImuPro não detecta alergias alimentares clássicas.
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1.3 O intestino

O sistema imunologico do intestino é o maior no corpo 

inteiro. Mais de 80% das reações de defesa imunológicas 

originam do intestino.  Ele garante uma barreira quase 

invencível para as bactérias, vírus e outros patógenos,  

e uma barreira contra outras proteínas estranhas de  

alimentos. Nosso corpo tem uma tolerância extraordinária 

a alimentos, com a condição de que eles sejam correta-

mente digeridos e passem a barreira intestinal intacta da 

forma pretendida, ou seja, através das células intestinais.

No entanto, por causa de medicamentos, infecções, 

micoses, estresse e poluição ambiental, a integridade  

da parede intestinal pode ser danificada de novo e de 

novo e componentes de alimentos podem escapar entre 

as células intestinais. O sistema imunológico pode  

então iniciar uma reação imunológica contra essas  

proteínas de alimentos.  

1.4 Reações cruzadas 

Ocasionalmente, uma reação encontra-se em um  

alimento que a pessoa nunca comeu antes. Não se trata 

de uma leitura errada do nosso teste. Isto pode ser devido 

a reações cruzadas, isto é, o anticorpo que o corpo tem 

produzido não só reconhece o antígeno para o qual foi 

originalmente formado, mas também outros antígenos, 

que pertencem a outros alimentos. Algumas moléculas ou 

partes de moléculas, que formam um alimento, podem ser 

idênticas, mesmo se não forem diretamente relacionadas.  

Exemplo: Tropomiosina é o principal alérgeno encontrado 

em ácaros. Este alérgeno também é encontrada em i 

nvertebrados, ex. mexilhões, ostras, lagostim, lulas, 

camarões e lagostas. Se você tem sensibilidade para a 

tropomiosina em ácaros ou em um desses alimentos, 

então pode ser que você tenha altos níveis de anticorpos 

IgG contra qualquer um deles, mesmo que nunca tenha 

comido antes.

Proteína alimentar reconhecida como 
perigosa (não digerida corretamente)

Proteína alimentar não reconhecida 
como perigosa (digerida corretamente)

Anticorpo

Parede intestinal

Complexo  Imunológico

Complexo  Imunológico com 
proteínas de complemento

Receptor (molécula de adesão celular)

Célula imunológica

Proteína de complemento

Tecido

Proteína alimentar reconhecida como 
perigosa (não digerida corretamente)

Proteína alimentar não reconhecida 
como perigosa (digerida corretamente)

Anticorpo

Parede intestinal

Complexo  Imunológico

Complexo  Imunológico com 
proteínas de complemento

Receptor (molécula de adesão celular)

Célula imunológica

Proteína de complemento

Tecido

SangueIntestino

A parede intestinal é danificada: 
componentes do alimento podem 
escapar entre células intestinais

O sistema imunológico inicia uma 
resposta imunológica: formação de 
complexos imunológicos

SangueIntestino

Os complexos imunológicos são 
destruídos: processos inflamatórios 
sem danificação de tecido pode 
resultar em sintomas sistêmicos (ex. 
hipertensão, distúrbios metabólicos) 

Os complexos imunológicos são 
destruídos: processos inflamatórios 
com danificação de tecido pode 
resultar em sintomas específicos 
(ex. síndrome do intestino irritável, 
enxaqueca)

SangueIntestino

A parede intestinal é danificada: 
componentes do alimento podem 
escapar entre células intestinais

O sistema imunológico inicia uma 
resposta imunológica: formação de 
complexos imunológicos

SangueIntestino

Os complexos imunológicos são 
destruídos: processos inflamatórios 
sem danificação de tecido pode 
resultar em sintomas sistêmicos (ex. 
hipertensão, distúrbios metabólicos) 

Os complexos imunológicos são 
destruídos: processos inflamatórios 
com danificação de tecido pode 
resultar em sintomas específicos 
(ex. síndrome do intestino irritável, 
enxaqueca)

Legenda
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ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS
2.



Cada alimento testado  
passa pelas três fases. 

Nas páginas a seguir você encontrará informações detalhadas sobre cada fase. 

1 Fase de eliminação

Esta parte consiste de duas partes.  

Como o nome sugere, uma parte da fase 

de eliminação é a eliminação rigorosa 

de todos os alimentos do qual você tem 

níveis elevados de IgG. Essa eliminação 

irá ajudar você a recuperar-se de seus 

problemas de saúde. Outro aspecto 

central da fase de eliminação, no entanto, 

é a rotação dos alimentos que você pode 

comer. Você também irá usar a rotação 

mais tarde para reintroduzir alimentos que 

antes você não podia comer. 

2 Fase de provocação

Uma vez que seus sintomas foram 

significativamente reduzidos, você 

pode gradualmente reintroduzir  

alimentos que você evitou na fase 

de alimentação.  Este passo irá  

ajudar a identificar o alimento que 

realmente causou seus problemas  

e eventualmente permite que você 

comece a comer os alimentos que 

você gosta novamente. 

3 Fase de estabilização 

Bom trabalho, você está quase lá! Você 

identificou seu alimento gatilho com  

sucesso; você também aprendeu a como 

manter uma dieta variada sem promover 

novas alergias alimentares tipo III. Para 

estabilizar seu corpo, você agora irá evitar 

alimentos gatilho por pelo menos um ano, 

para que seus anticorpos se recuperem. 

Depois de um ano, você pode iniciar outra 

provocação e reintroduzir os alimentos que 

você ainda está evitando um por um. 

Suas orientações nutricionais tem base  
em três importantes blocos de construção.

2. ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS
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Parte 1: Rotação 

Todos os alimentos que você pode comer podem ser usados para criar sua dieta individual em um ciclo de 4 dias.

Se você comer certa seleção de comidas no primeiro dia, você deve evitar comer elas nos próximos três dias.  Isso  

ajuda seu corpo a se recuperar de alergias alimentares IgG atuais, enquanto reduz a possibilidade de formar novas.  Isso 

também ajuda que você tenha todas 

as vitaminas e minerais esperados 

de uma dieta variada.  

Faça seu menu individual dos 

alimentos permitidos, de acordo 

com sua rotação de 4 dias.  Cabe 

a você escolher formar seu menu 

pra semana toda ou com o correr 

da semana.  Tente - você logo irá 

encontrar a melhor abordagem  

para você.  

2.1. Fase de eliminação

Como explicamos resumidamente antes, 

a fase de eliminação consiste de duas 

partes: a rotação e a eliminação.

O objetivo é preparar seu corpo para a fase de provocação 

seguinte, ajudando a recuperar a inflamações mediadas pelo 

IgG em seu corpo.

O ANEXO 1 MOSTRA SUA SELEÇÃO PESSOAL 

DE ALIMENTOS SEM NÍVEIS ELEVADOS DE 

ANTICORPOS IGG QUE PODEM SER INGERIDOS 

EM ROTAÇÃO.
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Dicas úteis:

  A rotação desses novos grupos de alimentos significa que a 
seleção que você comer hoje deve ser evitada nos próximos 
três dias. Isso significa que você pode ter menor variedade em 
um dia, mas mais variedade no decorrer da semana.  Alimentos 
similares podem ser incluídos no almoço e ceia em um dia, cru 
ou assado. 

   Use o Plano de Rotação fornecido para te ajudar a planejar suas 
refeições antecipadamente.  Escreva todos os ingredientes que 
fazem seus lanches, bebidas e refeições.  Perceba como você se 
sente cada dia e monitore seu peso.  As informações importantes 
gravadas aqui irão te ajudar, caso tenha algum problema durante 
a mudança na sua dieta. 

   Se você cometer um erro, não 
se preocupe.  Um incidente 
isolado não fará você voltar 
muito. Você pode se sentir um 
pouco pior por alguns dias, 
mas continue evitando todos 
os alimentos sugeridos e você 
ficará melhor rapidamente. 

   Beba muita água Isso ajuda 
na circulação e detox.

Observação: Uma boa forma de monitorar sua nova

dieta, além de manter o diário de rotação alimentar,  

é pesar-se todo dia no mesmo horário sob as mesmas 

condições.  Um aumento de aproximadamente 1kg  

ou mais durante a noite é um sinal significativo de  

processo inflamatório.  Neste caso, você provavelmente 

comeu um alimento gatilho sem saber. 

ANEXO 2 É UMA SUGESTÃO PARA SUA DIETA DE ROTAÇÃO.  SEUS 

ALIMENTOS SUGERIDOS SÃO PARTILHADOS PARA 4 DIAS, PARA 

QUE VOCÊ POSSA ESCOLHER DE UMA VARIEDADE DE ALIMENTOS 

A CADA DIA.  
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Importante: O nível de IgG reflete a quantidade de IgG no seu sangue.  Se o IgG 

detectado é relevante para um sintoma ou não não depende na quantidade de IgG. 

Mesmo níveis baixos de IgG em um alimento pode causar sintomas severos, enquanto 

níveis altos de IgG pode não ser responsável por um sintoma.  Isso significa que níveis 

elevados de IgG são tão importantes quanto níveis altamente elevados.

Evitando estritamente alimentos de IgG positivo, processos inflamatórios podem ser 

reduzidos ou até cessados completamente. Este é um preparo importante para a fase 

de provocação seguinte. 

Dicas úteis:

   Leia todos os rótulos em alimentos par garantir que você saiba o que está  
comendo.  Alguns alimentos podem se esconder em nomes alternativos ou 
podem estar contidos em alimentos processados.  Ovos, por exemplo, são 
usados em muitos alimentos processados, tais como bolos, merengues, 
sorvete ou maionese. Eles podem ser encontrados em nomes de ingredientes, 
como albumina, lisozima, ovalbumina ou ovoglobulina. Lembre-se de verificar 
medicamentos, produtos de beleza, produtos domésticos e seu meio ambiente 
também.

  Tente escolher alimentos não processados sempre que possível  Existem muitos 
aditivos em alimentos processados.

    Evite produtos derivados de alimentos reativos IgG. Por exemplo, se você tem  
reação a cereais e fermento, evite também cerveja.  Se você possui problemas 
com uvas, evite vinho, suco de uva e uva passa.  O mesmo se aplica a óleos.

   Evite os alimentos-problema o máximo possível.  Seu bem-estar irá depender da 
sua conformidade durante a fase de eliminação.

Observação: No início da mudança na dieta, pode ser que você se sinta

pior que antes.  Esse deterioramento em como você se sente é na verdade um 

bom sinal.  Pode ser causado pela desintoxicação acontecendo em seu corpo. 

Beba muito líquido para ajudar o processo e continuar seu plano.  Uma vez  

que seu corpo se livrou de qualquer substância danosa, você se sentirá muito  

melhor por isso.  O maior tempo que isso deve durar é dez dias.  Se esse  

deterioramento for extremo ou durar mais que dez dias, consulte seu médico(a).

O ANEXO 3 INDICA QUAIS ALIMENTOS VOCÊ PRECISA ELIMINAR.

Parte 2: Eliminação

Os alimentos com valores elevados e altamente elevados de anticorpos IgG são  

rigorosamente evitados durante esta fase. A fase de eliminação inicial leva de 5 a 8  

semanas. Consulte seu médico, pessoa qualificada em dietas ou nutricionista para 

definir o período do seu caso em individual.   
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2.2 Fase de Provocação 

Importante: Se você tem uma alergia IgE clássica

(tipo I) ou qualquer outra intolerância alimentar  

conhecida, não volte a ingerir este alimento novamente.  

Esses alimentos devem ser excluídos da fase de  

provocação.

Nem todos os alimentos reativos IgG identificados indicam 

a causa de certos sintomas.  A fase de provocação te 

ajuda a identificar seus alimentos "gatilho" pessoais.

Você agora inicia sua dieta de provocação e reintroduz 

gradualmente os alimentos eliminados um por um, com 

intervalo de três dias, retorna a sua dieta (ver exemplo 

na próxima página). Inicie com os alimentos que estão 

no grupo "elevado" nos resultados do seu teste (laranja). 

Após completar a categoria laranja, inicie os alimentos do 

grupo "altamente elevados" (vermelho).

Observação: Você pode considerar mais fácil iniciar a fase de

provocação com alguns dos seus alimentos testados positivos.  

Dessa forma, você descobre rápido se seus alimentos favoritos 

fazem os sintomas retornarem ou não.  Tenha em mente que se 

esses alimentos fizerem com que seus sintomas retornem,  

você deve evitá-los por pelo menos um ano.  Depois disso, você  

continua com os alimentos da categoria "elevados" como  

descrito acima. 

Um alimento gatilho pode causar um sintoma específico ou levar a um aumento no 

peso corporal.  O aumento no peso corporal é causado pela retenção de líquido, 

devido a resposta inflamatória ao alimento ingerido.  Esse alimento pode causar riscos 

potenciais a saúde no futuro.  Assim, recomendamos o seguinte: Se um alimento 

reintroduzido faz com que sintomas retornem ou leve a um aumento no peso corporal, 

então ele deve ser retirado de sua dieta por pelo menos um ano.  Se o alimento não 

faz com que sintomas retornem, nem causa o ganho de peso, ele poderá ser incluído 

na sua dieta novamente (voltaremos para essa parte quando falarmos da fase de 

estabilização).
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Observação: Tente ingerir uma dieta mais variada possível durante a fase

de provocação para fornecer ao seu corpo todos os nutrientes necessários. 

Isso também ajuda a prevenir o desenvolvimento de novas alergias alimentares 

demoradas. Uma boa forma de assegurar uma dieta variada é para manter em 

rotação os alimentos, tal como descrito na fase de eliminação.

O ANEXO 4 LISTA OS ALIMENTOS COM NÍVEIS ELEVADOS DE 

ANTICORPOS IGG CLASSIFICADOS POR CATEGORIAS.

Exemplo: Você consultou seu médico e concordou com uma fase de eliminação inicial de cinco  

semanas, por exemplo. Depois de cinco semanas você introduz o primeiro alimento da categoria de 

laranja, por exemplo, abacaxi. No primeiro dia, consuma abacaxi várias vezes por dia, para garantir  

que a quantidade ingerida é possivelmente suficiente para induzir um sintoma. Então você o evita pelos 

próximos três dias e observa seu corpo. Você não percebe deterioração. Assim, você pode incluir o 

abacaxi de volta em sua dieta como descrito na fase de estabilização. Então você introduz o próximo 

alimento, por exemplo, leite. Nos três próximos dias sua enxaqueca retorna.  Conseqüentemente, você 

evita leite por um ano. 

Abacaxi

Leite

Baunilha

Semanas 5 10

Fase de eliminação

Fase de Provocação

Fase de Estabilização

13



Exemplo "Diário de Provocação"

Alimento  
Reintroduzido

Data da primeira 
provocação

Sintoma / aumento 
do peso corporal

Evitar por 1 ano não
Data da próxima 

provocação

Abacaxi 01/09/2014 nao nao -

Leite (vaca) 05/09/2014 enxaqueca 
1.2 kg sim 09/09/2015

Baunilha 09/09/2014 nao nao -

Dicas úteis:

A tabela na página seguinte irá ajudar você a 
acompanhar os alimentos reintroduzidos, bem 
como alimentos que você precisa evitar no ano.  
Faça algumas cópias desta página e use como 
um diário.  Abaixo você encontra um exemplo de 
como usar a tabela. 

   Inicie pelos alimentos com nível elevado (laranja).

   Escolha um alimento desta categoria para 
incluir em uma refeição. Certifique-se de ingerir 
uma boa quantidade do alimento e que esteja 
em forma pura, ao invés de sua forma proces-
sada, ex. para avelã, inicie com toda a noz, não 
com um bolo de avelã. Anote este alimento e a 
data de reintrodução na tabela. 

   Perceba seu estado de saúde nos três dias seguintes e verifique 
seu peso corporal diariamente. Não reintroduza um novo alimento 
ainda. 

  Você teve algum sintoma adverso? Algum sintoma que  
desapareceu durante a fase de eliminação ocorreu novamente? 
Seu peso corporal aumentou durante a noite como  
mencionado? Se não, você pode continuar a ingerir este 
alimento uma vez por semana. Preencha "Não" nas colunas 
"Sintoma/aumento no peso corporal" e "Evitar 1 ano".

   Se quaisquer sintomas reapareceram ou se novos foram 
desenvolvidos, então você precisa evitar este alimento durante 
pelo menos um ano. Anote os sintomas na coluna "Sintoma/
aumento no peso corporal" e um "Sim" em "Evitar 1 ano". 
Em seguida, anote a data daqui ano na coluna "Data da nova 
provocação".

   Repita esses passos novamente para os outros alimentos desta 
categoria com 3 dias entre as reintroduções.  Em seguida,  
comece pelos alimentos com níveis altamente elevados (vermelho).
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Diário de Provocação

Alimento  
Reintroduzido

Data da primeira 
provocação

Sintoma / aumento 
do peso corporal

Evitar por 1 ano
Data da próxima 

provocação
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2.3 Fase de Estabilização

A fase de provocação te ajudou a encontrar seus alimentos "gatilho" pessoais. 

Durante a fase de estabilização, esses alimentos são evitados por pelo menos um 

ano, para que os anticorpos IgG se decomponham e seu corpo possa se recuperar. 

Os alimentos que não causam quaisquer sintomas ou ganho de peso corporal durante 

a noite na fase de provocação podem ser reintroduzidos em sua dieta. Isso não quer 

dizer que foi um resultado falso positivo para este alimento. Isso significa que este  

alimento não induz um sintoma ainda, mas ainda representa uma ameaça potencial 

para a sua saúde. Para permitir que seu corpo elimine anticorpos IgG contra este 

alimento, é recomendado comê-lo apenas uma vez por semana.

Observação: Se os sintomas antigos ou novos sintomas aparecerem durante a fase de

estabilização, um ou mais dos alimentos positivos IgG anteriores pode ser a causa. Neste 

caso, repita a fase de eliminação de cinco semanas para estes alimentos. Se seu sintoma 

desaparecer, um dos alimentos evitados é responsável por ela. Para identificar o(s)  

alimento(s), repita a fase de provocação com estes alimentos, como descrito acima. Se seu 

sintoma não desaparecer, talvez você tenha desenvolvido uma reação a um novo alimento  

ou o alimento não é responsável por isso. Neste caso, recomendamos que você consulte 

seu médico. 

Dicas úteis:

   Se você cometer um erro, não se preocupe. Um  
incidente isolado não fará você voltar muito. Você  
pode se sentir um pouco pior por alguns dias, mas 
continue evitando todos os alimentos-problema e  
você ficará melhor rapidamente.

  Tente não ingerir um alimento que era positivo para 
anticorpos IgG com frequência. Se você conseguir comer 
esses alimentos apenas uma vez por semana, você pode 
tolerá-los novamente.

   MFaça de sua dieta variada um hábito, para garantir 
que você tenha todas as vitaminas e minerais que  
precisa.  Com a rotação de alimentos você pode ter 
menor variedade em um dia, mas mais variedade no 
decorrer da semana.

   Mantenha um registro de seu peso corporal, 
mesmo que você não tenha problemas de 
peso. Um aumento no peso corporal de cerca 
de 1 kg ou mais durante a noite é uma  
indicação de que você consumiu um alimento 
não tolerado no dia anterior.

   Se um novo sintoma, que pode estar relacio-
nado à inflamação crônica ocorre dentro  
ou depois de 12 meses e você ainda cumprir 
com sua dieta, então um novo alimento  
gatilho pode estar presente. Isso pode ser 
uma indicação para um novo teste ImuPro.

Depois de um ano, você pode iniciar outra provocação e com os alimentos que você ainda está 

evitando e reintroduzi-los um por um. Você pode descobrir um ou dois alimentos que você terá 

até que evitar permanentemente. Se o alimento não faz com que sintomas retornem, nem causa 

o ganho de peso após a segunda provocação, ele poderá ser incluído na sua dieta.
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   Algumas bebidas de cola/bebidas carbonatadas também contém cafeína e o 

elevado teor de fosfato de algumas dessas bebidas podem ligar-se ao cálcio, 

fazendo com que o corpo pare de ser capaz de utilizá-lo. O alto teor de açúcar, 

corantes e aditivos aumentam os motivos  para evitar essas bebidas.

   Smoothies de frutas e vegetais são alimentos líquidos, em vez de bebidas. A fibra é 

muito importante para a digestão, mas muito de um tipo de legume ou fruta proteína 

é consumido porque a grande quantidade deles devem virar um copo de suco. Se 

você deseja consumir smoothies, então dilua o suco com um pouco de água.

    Em um restaurante ou lanchonete, os molhos podem esconder ingredientes que 

você precisa evitar.  Carne grelhada ou peixe com batatas ou arroz, legumes ou  

salada normalmente não possuem problemas. você pode pedir uma salada sem 

molho e então usar um molho que você trouxe com você.

   Você irá perceber que alguns dos seus alimentos de café da manhã 

favoritos não está mais na lista. Não entre em pânico! Use um pouco 

da sua imaginação e veja todos os outros alimentos que podem ser 

alternativas muito saborosas. Tudo que você precisa fazer é encontrar 

quatro diferentes cafés da manhã.  As pessoas estão postando receitas 

online cada vez mais.  Passe alguns minutos procurando novas ideias. 

    Bebidas alcoólicas devem ser evitadas inicialmente para permitir  

que seu sistema imunológico se estabilize.  Isso também ajuda com 

a desintoxicação. 

   Mesmo que o café tenha dado resultado negativo (se testado), a ca-

feína pode irritar o revestimento intestinal. Isso aumenta a permeabili-

dade do intestino a alimentos, permitindo que partículas de alimentos 

não digeridos mais parcialmente atravessem essa barreira para a 

corrente sanguínea definindo mais reações imunológicas. Rotacione 

como qualquer outro alimento.

2.4 dicas adicionais para ajudar na mudança de dieta 
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2.5 Resumo

1 Fase de eliminação

Alimentos para evitar
    Eliminação estrita de 5-8 semanas

Alimentos permitidos
    Rotação de 4 dias

3 Fase de Estabilização 

Trigger foods
    Evitar por um ano

Alimentos permitidos
    Rotação

2 Fase de Provocação

Alimentos evitados
    Reintrodução de 1 dia 

    Observação de 3 dias 

Alimentos permitidos
    Rotação
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3. 
SEUS ALIMENTOS GATILHO 
EM POTENCIAL





EDULCORANTES

MEL (MISTURA)

O mel é usado para espalhar no pão e adoçar vários tipos de alimentos e bebidas.

Pode ser encontrado em balas (bonbons de mel), assim como em diversos licores (o mais conhecido é o licor
alemão chamado Bärenfang).

O pão de mel é feito de uma massa com gengibre e especiarias.

O vinho de mel é chamado de “met” (1 parte de mel, 2 de água, lúpulo e especiarias).

Nas lojas de produtos naturais e dietéticos, muitos produtos são adoçados com mel em lugar de açúcar,
portanto, é conveniente ler com atenção a lista de ingredientes dos produtos.
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FRUTAS

A maioria das frutas tem um alto teor de água (88-95%), muitas vitaminas e minerais como p. explo.
vitamina A, B6, C, potássio, calico, ferro e magnésio.

Frutas frescas devem ser bem lavadas e consumidas com a casca, pois estas contêm a maioria das
vitaminas e minerais, como também fibras. Algumas pessoas tem dificuldade de digerir frutas frescas. A
digestão pode ser facilitada se cozinhar as frutas rapidamente com um pouco de água.

CEREJAS

São vendidos vários tipos de cerejas; cerejas doces e ácidas, frescas, em conserva ou congeladas. São cozidas,
usadas nas confeitarias, cristalizadas, enlatadas, imergidas em álcool ou utilizadas como cobertura de tortas.

São adicionadas a saladas de frutas, às tortas (floresta negra), ao iogurte e a bolos. São consumidas como
geleia e gelatina.

O suco das cerejas é o principal ingrediente de diversos licores; brandy de cerejas, licor de cerejas (licor de suco
de frutas,= cherry brandy, cerejas com rum, cerejas com uísque e ratafia (espécie de licor feito com cachaça).

Possível reação cruzada: Cerejas têm uma estrutura alergênica assemelhada com polens da bétula, ou seja, o
alérgeno chamado Bet V1. Pessoas alérgicas ou previamente sensibilizadas a estes polens podem apresentar
reações alérgicas ao consumir cerejas.  Alternativas para cerejas e outros tipos de frutas serão indicadas quando
ocorrer a mudança de ImuPro Basic para ImuPro Complete.

KIWI

O kiwi é consumido fresco, em saladas de frutas, muesli, bebidas, barras de cereais, massas aromatizadas para
tortas e geleias.

É encontrado também enlatado ou congelado, e muitas vezes usado como ingrediente de suplementos
alimentares.

Reações cruzadas: Kiwis têm estruturas alergênicas assemelhadas com o Látex. Em pessoas alérgicas ao látex
é possível ocorrer uma reação cruzada. Ao ingerirem kiwis podem acontecer reações alérgicas, mesmo em
pessoas que nunca comeram kiwis antes. Outra fonte deste alérgeno é a planta Fícus benjamina (caxinguba).
Pessoas sensibilizadas a este tipo de alérgeno deveriam retirar esta planta de sua de casa.
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o alérgeno chamado Bet V1 e com polens de arbustos, isto é, a proteína profilina. Pessoas alérgicas ou
previamente sensibilizadas a estes polens podem apresentar reações alérgicas ao consumirem kiwis.
Alternativas para kiwis e outros tipos de frutas serão indicadas quando ocorrer a mudança de ImuPro Basic para
ImuPro Complete.

LARANJA

As laranjas são principalmente vendidas frescas ou como sucos.

Servem também para geleias e como fruta em pó. As flores das laranjas secas e as cascas são produtos
secundários. São utilizadas para fazer diversos tipos de licores, por exemplo, licor de ervas, produtos de
panificação, chocolates, sobremesas e aromas.

Alternativas para laranjas ou outros tipos de frutas serão indicadas quando ocorrer a mudança de ImuPro Basic
para ImuPro Complete.

LIMÃO

O limão é consumido fresco, processado para sucos, óleo de limão, frutas cristalizadas, sirup, marmeladas,
frutas em pó, refrigerantes e bebidas alcoólicas (licores com aroma de frutas), e limonadas.

É adicionado aos pratos de carnes, aves e peixes parar intensificar seu gosto.

Os alimentos contêm limão em forma de sirup ou extrato condensado de suco de limão. Estes últimos são
principalmente utilizados na feitura de marmeladas, bebidas, licores e muitos outros tipos de alimentos.

Leia atentamente o rótulo de ingredientes dos produtos se contêm limão ou extrato de limão em sua composição.

Como alternativa ao limão pode ser usada capim-limão ou tamarindo. Os dois são os mais importantes
acidulantes na cozinha asiática e africana e se adaptam muito bem na cozinha europeia. O capim-limão é muito
apropriado para refogar com molhos, e a pasta de tamarindo para acidificar saladas.

Uma vez que os dois produtos não foram testados, deve-se fazer a rotação dos mesmos.

Alternativas para o limão e outros tipos de frutas serão indicadas quando ocorrer a mudança de ImuPro Basic
para ImuPro Complete.
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Outra reação cruzada possível: Kiwis têm uma estrutura alergênica assemelhada com polens da bétula, ou seja,
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MAÇÃ
É comprada e consumida fresca, como sidra, suco concentrado, purê ou como fruta seca. Utiliza-se para rechear 
assados, em sobremesas e em misturas de bebidas.

Os produtos que contêm maçã estão bem marcados e, portanto, fáceis de evitar.

Possíveis reações cruzadas: A maçã tem estruturas alergênicas similares a certos pólen de bétulas, também 
conhecido como alérgeno Bet V1. Se a pessoa for alérgica ou sensível ao pólen de bétula existe a possibilidade 
de reações alérgicas ao consumir maçã. Outra possível reação cruzada: A maçã tem estruturas alergênicas 
similares comuns com o pólen da artemísia, na proteína profilina. Se a pessoa for alérgica ou sensível ao pólen 
da artemísia, existe a possibilidade de reações alérgicas ao consumir maçã.



LEVEDURA

O velho "fermento" é uma planta útil conhecida pelas pessoas há muito tempo. O nome científico do
fermento é Saccharomyces cerevisiae. O fermento consiste de milhões de seres microscópicos, unidos
como células solitárias em um grupo. Estas células de fermento são cogumelos, que não usam a luz
solar para a produção de energia como plantas verdes fazem. Fermentos se reproduzem de forma
assexuada, numa germinação vegetativa, pelo qual da célula-mãe brota uma célula-filha, conhecido
como brotamento. A célula-filha cresce até o tamanho da mãe e o ciclo continua.

FERMENTO

O fermento é usado em assados, para soltar a massa. No mercado, o fermento pode ser encontrado tanto em
pó, quanto em tablete frio (fermento prensado).

Fermento pode estar presente como extrato de fermento em quase todas as refeições instantâneas, tais como
sopa em envelope ou pizza congelada. Pastas de pão vegetariano também contém fermento. Nesta categoria,
você encontra tipos de pão, assados, lanches, sopas, molhos, caldos, etc.

Esses tipos de comida contém fermento, ou pelo método de produção, ou da natureza do
produto:

Pão e massas: pão, pão crocante, bolos, massas doces, pretzel, misturas prontas para bolo, biscoitos
Delicatessen: maionese, trufas, molho para salada, refeições prontas, especialmente as vegetarianas (como
pasta de pão, sopas, etc).
Outros: cogumelos, raiz forte, vinagre, comida enlatada, peperoni, tempero (condimento), pickles, ketchup,
molhos de tomate
Bebidas: sucos de frutas, sucos fermentados, vinho, cerveja, cerveja de malte, espumantes
Produtos derivados do leite: buttermilk (leitelho), kefir, queijo

Nossa dica: Pão normalmente é produzido com ajuda de fermento. Porém, no caso de alergia tipo III, você não
precisa necessariamente evitar completamente o consumo de pão (isso também depende da sua reação com os
diferentes tipos de grãos e glúten. Muitas panificadoras, especialmente as especializadas e lojas de alimentos
saudáveis, vendem pães livres de fermento.

Nosso conselho: Preste muita atenção a lista de ingredientes dessas comidas. visto que a lista representa uma
seleção, basicamente todos os rótulos devem ser analisados.

Alternativa: fermento azedo, fermento em pó, fermento para assar (loja de alimentos saudáveis)
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NOZES E SEMENTES

AMÊNDOA

As amêndoas doces são usadas especialmente nas confeitarias (nougat, bolos de nozes), massa do marzipan
(pasta de amêndoas moídas, etc.) e para fazer óleo de amêndoas. Outrossim, são usadas em doces e produtos
tipo muesli.

As amêndoas amargas são responsáveis pelo aroma característico do Amaretto.

Das amêndoas doces, esmigalhadas e adição de água, é feito o famoso leite de amêndoas. O leite e o sirup de
amêndoas são empregados na indústria de cosméticos, assim como no preparo de coquetéis.

Possível reação cruzada: Amêndoas têm uma estrutura alergênica assemelhada com polens da bétula, ou seja,
o alérgeno chamado Bet V1. Pessoas alérgicas ou previamente sensibilizadas a estes polens podem apresentar
reações alérgicas ao consumir amêndoas.  Alternativas para amêndoas e outros tipos de nozes serão indicadas
quando ocorrer a mudança de ImuPro Basic para ImuPro Complete.

AMENDOIM

Em vários países, como por exemplo, na China e na Índia os amendoins são usados em diversos molhos.
Moídos ou inteiros servem para temperar pratos de carnes (especialmente de aves) e peixes.

São encontrados e, não sempre indicados, em produtos de confeitaria, no chocolate, nos produtos para assar e
nos cereais do café da manhã. Leia com atenção a lista de ingredientes destes produtos.

O óleo de amendoim é usado para saladas, para fritar e tostar.

Possível reação cruzada: Os amendoins têm uma estrutura alergênica assemelhada com alguns polens de
gramíneas. Pessoas alérgicas ou previamente sensibilizadas a estes polens podem apresentar reações alérgicas
ao consumir amendoins.  Alternativas para amendoins e outros tipos de nozes serão indicadas quando ocorrer a
mudança de ImuPro Basic para ImuPro Complete.

CASTANHA DE CAJU

As castanhas de caju são usadas em doces, produtos para assar, salgadinhos e sobremesas.

Nas cozinhas indianas e chinesas são utilizadas para temperar pratos de cordeiro e ragouts, muitas vezes são
misturadas ao arroz.
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Leia com atenção a lista de ingredientes destes produtos, especialmente dos flocos de cereais para o café da 
manhã e dos chocolates.



PRODUTOS LÁCTEOS

O leite
Quando falamos de leite, normalmente se pensa em leite de vaca. Uma grande variedade de alimentos
pode conter leite ou não em sua composição, tais como: sopas prontas, molhos, panquecas, bolos,
produtos de confeitaria, sobremesas, aperitivos, purês, etc.

Pequeno dicionário do leite:

Leite homogeinizada – leite gorduroso produzido sob pressão. Este processo permite que as partículas
gordurosas não se aglutinem na superfície.

Leite integral – leite com 3,5% de gordura e rico em vitamina D.

Leite pasteurizada – leite aquecido um pouco abaixo de seu ponto de ebulição para eliminar eventuais
bactérias patológicas.

Leite desnatado - leite com pouco teor de gordura, máximo 0,3%. É muitas vezes enriquecido com
vitamina D.

Leite semi-desnatado – leite que contem de 1 a 2% de gordura, muitas vezes enriquecido com vitamina
A e D.

Leite cru - leite sem tratamento (é vendido ilegalmente em muitos países).

Leite condensado – leite que teve 60% de sua água removida pelo processo de evaporização. Seu teor
de gordura é de 7,5%, é enriquecido com vitamina C e D. É também chamado de leite evaporado.

Leite condensado - leite condensado adoçado. Contem de 40 a 45% de açúcar e 8% de gorduras. É
sempre enriquecido com vitamina A e às vezes com vitamina D.

Leite em pó – leite desidratada, rica em vitaminas A e D, contem pelo menos 25% de gordura. O leite em
pó parcialmente desnatado, contem 9,5% de gordura e a parte magra 0,8 % de gordura.

Leite aromatizado – leite misturado com outros sabores (leite com chocolate, frutas ou baunilha)

Sorvete de leite – o sorvete de leite contem pouca gordura (entre 2 e 7%), mas muito açúcar.

Leite microfiltrado – leite que passou por um processo de filtração que permite a eliminação de 99,9%
das bactérias.

Leite-UHT (processado em alta temperatura, esterilizado), embalado em caixinhas assépticas. Em
temperatura ambiente tem uma durabilidade de três meses (sem abrir).
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Leite coalhado – tem um gosto levemente ácido, é o soro que resta no processo de fabricação da
manteiga. Hoje em dia é produzido através da adição de determinada cultura de bactérias.

Iogurte – leite coagulado com a ajuda de fermento lácteo.

Kefir – leite fermentado por colônias de diversos microorganismos e fermentos. Tem um gosto
levemente carbonatado, contem álcool e um aroma moderado de levedura fresca. É consumido bem
gelado com folhas de hortelã ou colocado em cima de frutas.

Nata
A nata é a gordura do leite que se forma durante a primeira fase da produção de manteiga.

É utilizada em muitos alimentos: sopas, molhos, ovos mexidos (conforme preparação), pasteis,
sobremesas, produtos de confeitaria, doces e aperitivos.

Nata pateurizada - nata, enriquecida com leite fermentado.

Chantilly para café - gordura 10%.

Creme de leite "light" - nata que não contem mais de 12-13% de gordura.

Crème fraîche - 40% de gordura.

Chantilly - 30% de gordura.

Creme de leite azedo (crème fraîche) - nata pasteurizada, fermentada por bactérias lácteas.

Manteiga
Manteiga é obtida por meio de batimento do creme de leite. A manteiga pode ser feita de leite de vaca,
cabra, búfala ou camela.

Manteiga com baixo teor de gordura - é uma manteiga que contem mais água que as outras.
Normalmente é usada para espalhar no pão. O teor de gordura é de 21 a 45%.

Manteiga clarificada - manteiga livre de todos os seus resíduos lácteos. A manteiga é aquecida
controladamente por cerca de 45 minutos para a água evaporar e os sólidos se separarem da gordura. A
camada de espuma na superfície é retirada com uma colher ou escumadeira. O liquido transparente é
coado com uma peneira com gaze ou tecido fino. Manteiga clarificada pode ser consumida, mesmo
existindo uma intolerância ao leite e seus derivados. No comercio é vendida também com o nome Ghee
(Ayurveda – medicina indiana).

Queijo
O queijo é produzido pela coagulação do leite, da nata ou mistura dos dois. Pode ser usado leite de
vacas, cabras, ovelhas ou búfalas.

Os diversos tipos de queijos são classificados conforme sua consistência que varia conforme seu
conteúdo de umidade.
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Queijos duros - Parmesão,  Pecorino etc.

Queijos frescos - Têm um alto teor de água e devem ser consumidos rapidamente. Queijo cottage,
Ricota, Mascarpone, etc.

Queijos curados moles - o teor de água destes queijos é de 50% a 60%, 20% a 25% do peso é gordura.
Queijo camembert, chaumes, etc.

Queijo de cabra - queijo feito 100% de leite de cabra ou misturado com leite de vaca.

Queijos fundidos (espalháveis) - mistura balanceada de diversos tipos de queijos fundidos, adicionados
com leite, nata ou manteiga. São adicionados à massa do queijo estabilizadores, agentes
emulsionantes, cloreto de sódio, edulcorantes e especiarias.

Queijos azuis - queijos de maturação por fungos do tipo Roquefort, Gorgonzola, Bavária Blue, etc.

LEITE DE VACA

O leite não é usado apenas em processamentos óbvios (iogurte, kefir, etc.), mas também vem escondido em
vários outros tipos alimentares.

Os seguintes alimentos (seleção) contêm leite ou seus componentes:

Pão branco Ovos mexidos Massa instantânea Pães assados
Chocolate Pudim Doces Molho de baunilha
Vários licores Bolos Iogurte Leitelho
Vários molhos para
salada

Sorvete Hambúrgueres Sopas cremosas

Queijo Almôndegas Torrada Ketchup
Tipos variados de
salsicha

Margarina Maionese Cacau

Ovomaltine Suflês Purê de batata

Nosso conselho: Preste muita atenção a lista de ingredientes dessas comidas. Considerando que a lista
representa uma seleção, basicamente todos os rótulos devem ser analisados.

Etiquetas sob as quais se escondem proteínas do leite de vaca:

Lactoglobulina Lactoalbumina Leite integral Leite integral em pó
Leite concentrado Leitelho Nata Creme azedo
Caseína Proteínas do leite Manteiga Iogurte
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Leite e queijo de cabra Leite e queijo de
ovelha

Leite de soja Leite de arroz

Leite de aveia Leite de pinhão Leite de amêndoa Leite de coco

Ao escolher alternativas ao leite de vaca, é importante alternar continuamente. Não use bebidas de soja todos os
dias se você puder, mas escolha muitas das alternativas listadas. Use apenas uma das alternativas por dia

Síndrome de deficiência sem leite e ovos?

Ovo, leite e derivados do leite dão ao corpo proteínas de alta qualidade e vitaminas e minerais importantes.
Acima de tudo, a necessidade de vitamina B2 (Riboflavina) e o cálcio mineral é coberta nesses alimentos
básicos. Muitos pacientes com alergia a ovo e/ou leite tipo III possuem preocupação se, com uma dieta sem leite
e ovo, certos nutrientes não serão suficientemente incluídos. Esse medo normalmente não possui justificativa.
Com uma seleção variada e cuidadosa de alimentos permitidos, a deficiência de nutrientes pode ser evitada.
Para a proteína de nutrientes "críticos", fontes alternativas de vitamina B2 e cálcio estão listados abaixo.

Tipos de alimentos que contêm proteínas:

Vegetais: legumes, soja, e produtos derivados da soja, grãos e produtos com grãos, nozes e sementes.
Animal: leite de ovelha e cabra e seus produtos derivados, peixe e carne.

Ao utilizar proteína, qualidade é melhor que quantidade. Proteína animal normalmente possui valor maior que
proteína vegetal. Portanto, com combinações adequadas e consumo simultâneo de diferentes proteínas animal e
vegetal, o tipo de qualidade de proteína fornecida por ovos ou leite pode ser alcançada. Para aumentar a
ingestão de proteína, use purê de noz para molho de salada, sobremesa, assados e coquetéis não alcoólicos.
Espalhe sementes de girassol, nozes e amêndoas sobre comidas doces e apimentadas.

Alimentos ricos em vitamina B2:

Vegetais: produtos integrais (pão, arroz e massa), feijão, espinafre, brócolis, tomates, couve de Bruxelas,
cogumelos, mudas (soja, brotos de soja, grãos, gérmens de lentilha e feijão).
Animal: carne, peixe

Como a vitamina-B2 é solúvel em água, você deve considerar cozinhá-la em uma panela fechada com pouca
água e reutilize a água, se possível, como um caldo de vegetais como base para sopas e molhos. De
preferência, consuma vegetais em saladas de vegetais crus.

Alimentos ricos em cálcio:

Vegetais: legumes (soja, lentilha, feijão), couve, brócolis, espinafre, acelga, funcho, ervas, produtos integrais,
sementes (gergelim), urtica.

O cálcio é solúvel em água. Para o preparo, cozinhe em uma panela fechada com pouca água e reutilize a água,
se possível, como um caldo de vegetais como base para sopas e molhos. De preferência, consuma os vegetais
em saladas de vegetais crus. Produtos de soja (leite de soja, tofu) contêm apenas um pouco de cálcio.

Considerações a saúde:
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Alternativas ao leite de vaca (para evitar em caso de intolerância a um desses ingredientes, 
ou se ele não foi testado):



o consumo de leite. Se os sintomas ocorrerem dentro de 30 minutos após o consumo do leite, provavelmente
eles foram causados por uma alergia ao leite tipo I. Se os sintomas ocorrerem depois, eles provavelmente são
por outro motivo.

Com a intolerância a lactose, o problema é o tipo específico de açúcar no leite (lactose). O problema é causado
por uma deficiência enzimática - não é uma reação do sistema imunológico. O corpo precisa de uma enzima
chamada lactase para digerir a lactose. Alguém com lactase insuficiente em seu sistema pode experimentar
sintomas como diarreia, inchaço e dor abdominal. Entretanto, esses sintomas não ocorrem em até 30 minutos
após o consumo de produtos que contenham lactose. Como a lactose é algo presente no leite de outros animais,
as pessoas afetadas normalmente não toleram leite de ovelhas, cabras ou éguas também.

Os anticorpos detectados pelo teste ImuPro causam uma alergia ao leite tipo III. Isso é caracterizado pelos
sintomas tardios, isto é, os sintomas podem ocorrer a qualquer minuto entre 2 horas a 3 dias após o consumo.
Os sintomas podem incluir problemas gastrointestinais, mas também se manifestam em outros lugares do corpo.
Os sintomas normalmente são crônicos, já que produtos lácteos são consumidos todos os dias. O ImuPro não
consegue detectar a intolerância à lactose.

O efeito antígeno
A composição do leite de vaca é muito diferente do leite materno. O leite materno contém mais três proteínas,
outros dez hormônios do crescimento, menos lactose e menos substâncias com açúcar. O leite materno contém,
em comparação com o leite de vaca, oligossacarídeos que favorecem o desenvolvimento da flora intestinal. A
intolerância ao leite aparece principalmente por causa das proteínas do leite de vaca. Iogurte e queijo são
produtos derivados que são obtidos pela fermentação ou acidificação. Esse procedimento muda as proteínas do
leite e podem tanto reforçar quanto enfraquecer o efeito antígeno.

LEITE E QUEIJO DE CABRA

O leite de cabra é utilizado para fazer queijo de cabra, é um substituto do leite de vaca.

Os produtos que contêm leite de cabra são adequadamente marcados e, portanto, fáceis de evitar.
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Há diferença entre alergia a leite e intolerância a lactose. Observe que o ImuPro apenas indica uma possível 
alergia tipo III. O ImuPro não é adequado para diagnosticar intolerância a lactose ou uma alergia IgE.
Muitas pessoas não toleram o leite muito bem. Pode haver diferentes motivos para isso. Elas podem ser 
intolerantes à proteína do leite na forma de uma alergia tipo I ou tipo III, ou elas podem ser intolerantes à lactose. 
Esses tipos diferentes de alergia e intolerância não devem ser confundidos.

Com uma alergia à proteína do leite (IgE e IgG), o sistema imunológico reage às proteínas do leite que  
normalmente são inofensivas,. Qualquer um com esse tipo de alergia não poderá tolerar produtos lácteos em que 
essa proteína esteja presente Produtos sem lactose também não são adequados para esses alérgicos, porque 
eles ainda podem conter a proteína do leite. Produtos lácteos de outros animais (como cabra, ovelhas, etc) 
podem ser tolerados.

Alergia do leite tipo I (IgE) é a alergia ao leite clássica e grave. Ela é caracterizada por uma reação imediata 
após



PRODUTOS DE LEITE COALHADO

Os principais produtos lácteos azedos são: o soro do leite coalhado, o iogurte, soro do leite, quark e queijos
frescos fermentados.

Tipos de queijo de leite coalhado incluem os seguintes produtos: queijo cottage, queijo Harzer, Handkäse,
Korbkäse, Vienenburger Schimmelkäse, Olmützer Quargel,  queijo Mainzer, Stangenkäse, Spitzkäse, Styrian
Graukäse etc.

Um prato muito popular é o chamado “Handkaese mit Musik” O queijo é marinado em uma mistura de cebolas,
vinagre, óleo, alcarávia, sal e pimenta e servido.

Alternativas para queijos produzidos com leite de vaca e outros tipos de queijos podem ser indicadas quando
ocorrer a mudança de ImuPro Basic para ImuPro Complete.
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LEITE E QUEIJO DE OVELHA
O queijo de ovelha é feito somente com leite pura de ovelha. No entanto, existe no comercio queijo fabricado 
com uma mistura de leite de ovelha e leite de vaca.

Os mais conhecidos são: o queijo Roquefort e o Pecorino.



VEGETAIS

Por muito tempo vegetais e cereais foram a alimentação básica da humanidade.

Deve-se prestar atenção para que os vegetais sejam frescos. Seu manejo, preparação e conservação
influenciem seu gosto, valor nutricional, sua composição e aparência. Todos os vegetais contem
nutrientes saudáveis.

Em geral eles fornecem:

vitaminas e minerais
tem um alto teor de água
são ricos em fibras hidrossolúveis ou não
são pobres em gorduras
não contêm colesterol

AIPO

Os caules do aipo são comidos crus em saladas, como legume, ou usados como tempero. As folhas são usadas
como legume, em molhos ou picles.
Sucos de vegetais podem conter aipo.

Especialmente na compra de misturas de temperos, caldos de legumes e outros produtos prontos, deve-se ler
com atenção o rótulo de ingredientes.

Possível reação cruzada: O aipo tem uma estrutura alergênica assemelhada com polens de arbustos, isto é, a
proteína profilina. Pessoas alérgicas ou previamente sensibilizadas a estes polens podem apresentar reações
alérgicas ao consumir aipo.  Alternativas para o aipo e outros tipos de vegetais serão indicadas quando ocorrer a
mudança de ImuPro Basic para ImuPro Complete.

ALHO-PORÓ

É chamado também de Porree e é encontrado fresco, congelado ou seco em misturas de especiarias ou em
caldos instantâneos. É muitas vezes usado em sopas prontas e como ingrediente em quiches (tortinhas de alho-
poró). Ao comprar estes tipos de produtos, deve-se prestar atenção aos ingredientes listados no rótulo das
embalagens.

Alternativas para o alho-poró e outros tipos de legumes serão indicadas quando ocorrer a mudança de ImuPro
Basic para ImuPro Complete.
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BRÓCOLIS

No comércio é encontrado fresco, congelado ou em comidas instantâneas. É usado também em pratos de
gratinados e sopas.

Consta no rótulo dos produtos quando contêm brócolis.

Alternativas para brócolis e outros legumes serão indicadas quando ocorrer a mudança de ImuPro Basic para
ImuPro Complete.

CEBOLA

Cebolas são encontradas em várias formas e cores.

São utilizadas em misturas com outros condimentos, em sopas, molhos, saladas, comidas prontas, em salsichas
e em produtos de padaria.

As cebolas tipo Paris Silverskin podem ser encontradas curtidas no vinagre (mixed picles).

Existem também desidratadas ou como tempero líquido.

Ao comprar determinados produtos deve se conferir o rótulo de ingredientes para verificar se contêm cebolas.

Alternativas para cebolas e outros tipos de hortaliças serão indicadas quando ocorrer a mudança de ImuPro
Basic para ImuPro Complete.
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BERINJELAS
Podem ser compradas frescas, mas também congeladas ou em conserva.

Os pratos “ratatouille” e “moussaka” contêm como ingrediente principal berinjelas e devem ser evitados. São 
usadas em muitos pratos da cozinha mediterrânea e árabe, mas também como antepasto.

É improvável encontrá-las escondidas como ingrediente de outros alimentos.

Alternativas para berinjelas e outros tipos de legumes serão indicadas quando ocorrer a mudança de ImuPro 
Basic para ImuPro Complete.



PEPINO

Pepinos são consumidos crus e curtidos em conserva.

Enriquecem muitos tipos de saladas cruas. O tzatziki (molho de pepino) e o Gazpacho (sopa espanhola fria),
também contêm pepino ralado.

Possível reação cruzada:
Pepinos têm uma estrutura alergênica assemelhada com polens de arbustos, isto é, a proteína profilina. Pessoas
alérgicas ou previamente sensibilizadas a estes polens podem apresentar reações alérgicas ao consumir
pepinos crus.  Alternativas para pepinos e outros tipos de vegetais serão indicadas quando ocorrer a mudança
de ImuPro Basic para ImuPro Complete.

REPOLHO ROXO

O repolho roxo é processado para conservas, é usado em pratos congelados e sucos, ou vendido in natura no
comércio.

É apreciado cru em saladas ou como acompanhamento de carne bovina, carne de lebre ou carne de caça.

Alternativas para repolho roxo e outros tipos de legumes serão indicadas quando ocorrer a mudança de ImuPro
Basic para ImuPro Complete.
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CENOURAS
São encontradas frescas, congeladas ou enlatadas.

Seu uso é variado, são consumidas cruas, mas também em ensopados, purês, sucos, sopas e misturas de 
outros vegetais.

Possível reação cruzada: Cenouras têm uma estrutura alergênica assemelhada com polens da bétula, ou seja, o 
alérgeno chamado Bet V1. Pessoas alérgicas ou previamente sensibilizadas a estes polens podem apresentar 
reações alérgicas ao consumir cenouras.

Outra possível reação cruzada: Cenouras têm uma estrutura alergênica assemelhada com polens de arbustos, 
isto é, a proteína profilina. Pessoas alérgicas ou previamente sensibilizadas a estes polens podem apresentar 
reações alérgicas ao consumir Cenouras.

Alternativas para cenouras e outros tipos de vegetais serão indicadas quando ocorrer a mudança de ImuPro 
Basic para ImuPro Complete.



ALIMENTOS SEM VALORES ELEVADOS DE ANTICORPOS IgG

Carne
Carne bovina Carne de porco Cordeiro Frango
Peru
Peixes e frutos do mar
Atum Caranguejo de água doce Escamudo (ou Paloco) Garoupa
Salmão
Ovo
Ovo de galinha
Frutas
Abacaxi Banana Damasco Melancia
Morango Nectarina Uva/uva passa
Vegetais
Abobrinhas Azeitona Batata Beterraba
Couve-rábano Ervilha verde Feijão verde Pimenta Caiena
Pimentão Soja Tomate
Produtos lácteos
Queijo de coalho  (leite de
vaca)
Saladas
Alface lisa Alface Mâche (agrião do

campo)
Cogumelos
Champignon
Edulcorantes
Cana de açúcar
Chá, café e taninos
Hortelã
Especiarias e ervas
Alecrim Alho Baunilha Canela
Grãos de mostarda Manjericão Noz moscada Orégano
Páprica em pó Pimenta do reino Raiz-forte Salsa
Tomilho
Aditivos alimentares
Goma de guar E412
Nozes e sementes
Avelã Gergelim Grãos de cacau Noz comum
Papoula Pistache Semente de Girassol Sementes de abóbora
Sementes de linhaça
Cereais contendo glúten
Aveia Centeio Cevada Espelta
Glúten Trigo
Cereais sem glúten e alternativas
Arroz Milho Painço/sorgo Trigo Sarraceno
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ALIMENTOS PARA MONTAR SUA PRÓPRIA DIETA ROTATIVA DE 4 DIAS

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4
Carne

Carne bovina Carne de porco Cordeiro Frango
Peru

Cereais
Aveia Arroz Milho Painço/sorgo
Centeio Trigo Sarraceno
Cevada
Espelta
Glúten
Trigo

Chá, café e taninos
Hortelã

Cogumelos
Champignon

Edulcorantes
Cana de açúcar

Especiarias e ervas
Alecrim Alho Baunilha Canela
Grãos de mostarda Manjericão Noz moscada Orégano
Páprica em pó Pimenta do reino Raiz-forte Salsa
Tomilho

Frutas
Abacaxi Banana Damasco Melancia
Morango Nectarina Uva/uva passa

Nozes e sementes
Avelã Gergelim Grãos de cacau Noz comum
Papoula Pistache Semente de Girassol Sementes de abóbora
Sementes de linhaça

Ovo
Ovo de galinha

Peixes e frutos do mar
Atum Caranguejo de água

doce

Escamudo (ou Paloco) Garoupa

Salmão
Produtos lácteos

Queijo de coalho  (leite

de vaca)
Saladas

Alface lisa Alface Mâche (agrião

do campo)
Vegetais

Abobrinhas Azeitona Batata Beterraba
Couve-rábano Ervilha verde Feijão verde Pimenta Caiena
Pimentão Soja Tomate
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ALIMENTOS COM VALORES ELEVADOS DE ANTICORPOS IgG

Evitar por pelo menos 5 semanas

Aipo Alho-poró Amêndoa Amendoim

Berinjelas Brócolis Castanha de Caju Cebola

Cenouras Cerejas Fermento Kiwi

Laranja Leite de vaca Leite e queijo de cabra Leite e queijo de ovelha

Limão Maçã Mel (mistura) Pepino

Produtos de leite coalhado Repolho roxo

CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS QUE TESTARAM POSITIVO EM
"ELEVADO" E "ALTAMENTE ELEVADO"

Elevados

Aipo Alho-poró Amêndoa Amendoim

Berinjelas Brócolis Castanha de Caju Cebola

Cenouras Cerejas Fermento Kiwi

Laranja Leite e queijo de cabra Leite e queijo de ovelha Limão

Maçã Mel (mistura) Pepino Repolho roxo

Altamente elevado

Leite de vaca Produtos de leite coalhado
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