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ALERGIA ALIMENTAR
Artigos oficiais das LIVES com Ju Jordán: "De mãe para mãe de alérgico"

ALERGIA ALIMENTAR É COISA SÉRIA
Texto por Ju Jordán
Sabemos que o tema é sério e precisamos encontrar informações de fontes
seguras para proseguirmos confiantes não apenas no tratamento, como

NOVIDADES E
ATUALIZAÇÕES:

Postamos

um

artigo

novo a cada semana.

também perante os desafios encontrados no dia a dia convivendo com a

Acompanhe também as

alergia alimentar.

nossas aulas ao vivo

Estamos ajudando a promover a conscientização sobre a alergia alimentar e
já temos várias frentes de ação atuantes, como:
Inclusão alimentar nas escolas e hospitais
Roda terapêutica sobre alergia alimentar
Palestras e workshops em parceria com especialistas
Cursos e culinária inclusiva prática
Workshop sobre rotulagem e manipulação de alergênicos
Alergia Alimentar com leveza

através

do

instagram:
@tudosemleite

nosso
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EMPATIA: "A arte de se
colocar no lugar do outro
para transformar o mundo"
Roman krznaric

PHOTO BY MARTIN R. SMITH

AULA 1: INCLUSÃO ALIMENTAR NA ESCOLA
Não é tão difícil quanto parece, basta boa vontade
Após um diagnóstico de alergia alimentar nós,

As reações da alergia alimentar não ocorrem, ainda

familiares de alérgicos, recebemos de um médico o

por

tratamento a ser conduzido: "a dieta de exclusão". A

"proibidos". Dependendo da característica de cada

princípio pode parecer até fácil de ser executado, afinal

indivíduo, pode ser desencadeada também por contato

estaríamos

ou inalação das proteínas presentes naquele alimento.

apenas

retirando

aquela

proteína

do

cima,

apenas

por

ingestão

dos

alimentos

cardápio do indivíduo e tudo estaria organizado.
Porém, na prática, infelizmente não é isso o que

O ambiente escolar é um dos primeiros contatos da

acontece.

criança com "o mundo lá fora", longe dos pais e

Sabemos que o ato de nos alimentarmos é algo que

principais cuidadores dela. Para a família, é um

engloba outros fatores que não apenas os de valor

momento de tensão e medo. É preciso saber como

nutricional. Quando comemos estamos acionando

acolher

dentro de nós conteúdos que envolvem as questões

fragilizadas. É preciso pensar no desenvolvimento não

emocionais, psicológicas, culturais e sociais.

só intelectual e moral da criança com alergia alimentar

estas

famílias

que

comumente

estão

na escola, mas também preservar a sua segurança
física e emocional.
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AULA 1: ALERGIA ALIMENTAR NA ESCOLA
A escola é corresponsável pelo que ocorre em seu ambiente e precisa agir
de maneira ativa na inclusão do aluno, tanto do ponto de vista alimentar
quanto afetivo e emocional.

Existem estudos científicos tratando da parte psicológica e do "preço" que A T I V I D A D E S
pagamos ao não incluir uma criança com alergia alimentar nas atividades A D A P T A D A S
escolares. Auto estima baixa, sentimento de inferioridade ou revolta são
algumas das possíveis consequências que estas crianças podem vir a

Todas

desenvolver quando excluídas por um tempo prolongado.

podem ser adaptadas

Uma vez levei Camila, nossa filha mais velha, para uma colônia de férias e

para

as
que

atividades
a

criança

previamente expliquei quais eram as restrições alimentares dela e fiquei

participe integralmente

acompanhando o andamento das atividades. Logo nos primeiros dias eles

e igualmente como seus

iriam preparar massinha de modelar caseira. Na ocasião Mila estava

colegas. Ex: massa de

restringindo corantes alimentares por suspeita de alergia e a tia da colônia
não teve a criatividade ou de preparar o material para todos sem aquele

modelar

ingrediente "perigoso", ou conseguir adaptar a atividade utilizando tinta

trigo

guache, por exemplo. Minha filha ficaria brincando com outra tia enquanto

alimentares.

seus colegas faziam a atividade. Eu tive que intervir com estas duas últimas
ideias e eles fizeram a massinha branca. Mas pela nossa experiência o
comum não é adaptar, mas deixar a criança alérgica fazendo uma atividade
diferente, muitas vezes isolada e nem sempre demonstrando, mas
constrangida com aquela situação.

caseira
e

sem

corantes
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AULA 1: ALERGIA ALIMENTAR NA ESCOLA
Pequenas ações, grandes resultados

É importante que a escola tenha um papel mais ativo na
condução da problemática das alergias alimentares dentro
do seu ambiente. A comunicação clara e a conscientização
sobre o tema é fundamental para que as famílias que
vivenciam esta realidade possam se sentir acolhidas e
seguras dentro deste ambiente.
Como já falamos, a escola é corresponsável pelo que
acontece com os seus alunos dentro do seu espaço.
Promover debates sobre o tema, workshops, eventos são
ações importantes na construção de uma escola inclusiva
e consciente do seu papel, que é importantíssimo na
promoção do respeito para com todos os seus alunos.
Sabemos ser um "trabalho de formiguinha", mas não
podemos desistir.
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AULA 1: ALERGIA ALIMENTAR NA ESCOLA
É muito mais que comida, é uma desconstrução de paradigmas culturais

Na hora das refeições muitas escolas (e mesmo os pais)
priorizam a preservação da criança do ponto de vista
físico, mas esquecem o lado emocional dela. Não estamos
aqui em posição de julgar, mas cabe a reflexão: esta
criança que come isoladamente terá riscos de reações
alérgicas minimizados, principalmente os menores que
não têm tanta compreensão sobre o tema e podem vir a
comer a comida do coleguinha por acidente, mas terá ele
dificuldade de se relacionar com os amigos no futuro?
É preciso encontrar uma forma de a criança alérgica
(mesmo aquelas com reações de contato) conviver de
maneira minimamente isolada dos demais. Ela precisa
perceber que não possui uma doença, mas limitação ou
restrição alimentar e isso não a torna inferior ou mesmo
superior às demais, apenas diferente.
Isso não seria, ademais, uma atitude despreocupada ou
negligente mediante o problema, mas cuidadosa do ponto
de vista integral da criança.
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AULA 1: ALERGIA ALIMENTAR NA ESCOLA
É preciso estudar para melhor atender, pesquisar para melhor conduzir.

A

rotulagem

dos

alimentos,

produtos

de

higiene,

cosméticos e medicamentos, além da manipulação de
alergênicos são pontos delicados dentro das escolas. Não é
um assunto fácil, ele é cheio de detalhes importantes e

ROTULAGEM E
MANIPULAÇÃO DE
ALERGÊNICOS

muitas vezes é nele que acontecem os acidentes e as

É importante saber ler

crianças vêm a sofrer as reações alérgicas.

os rótulos

É importante pesquisar sobre o assunto e adquirir
conhecimentos sólidos sobre eles.

adequadamente .
Na manipulação dos
alergênicos, existem

Teremos

uma

acreditamos
elucidações.

aula

que

ele

específica
é

sobre

extenso

e

o

tema,

requer

pois

maiores

formas de
minimizarmos os riscos
de contaminação
cruzada mesmo numa
cozinha compartilhada,
ou seja, onde convivem
alimentos permitidos e
proibidos para o
alérgico.
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AULA 1: ALERGIA ALIMENTAR NA ESCOLA
Festas: Parabéns para uns e tristeza para outros? Então não pode ser legal

Nas ocasiões festivas, existem escolas que:
1. Deixam o cardápio da festa de maneira inteiramente
livre a ela será "inclusiva", ou seja, com alimentos
possíveis para todos os alunos da turma, dependendo
apenas da boa vontade dos pais e responsáveis.
2. Produzem os alimentos na escola e nas ocasiões de
aniversariantes

do

mês

preparam

o

cardápio

inteiramente inclusivo e permitido para toda e qualquer
criança.
3. Não produzem os alimentos, mas só liberam entrada de
comidas

permitidas

por

todos

nas

ocasiões

de

comemoração e parabéns.
Qual seria o modelo mais adequado de acordo com o seu
ponto de vista? Qual deles protege as crianças não só do
ponto de vista físico como psicossocial, emocional?
Acreditamos que a resposta estaria no modelo 2 ou 3. A
escola precisa se posicionar de maneira mais ativa quanto
às questões da inclusão alimentar dentro do seu ambiente
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AULA 1: ALERGIA ALIMENTAR NA ESCOLA
Plano de emergência

A alergia alimentar é uma "caixinha de surpresas" e ela
pode se manifestar de diversas maneiras de acordo com a
particularidade de cada indivíduo. Por isso, é importante

PLANO DE
EMERGÊNCIA

que exista um diagnóstico médico e após isso, a p

É importante que

´reparação de um plano de emergência que "ande" junto

esteja assinado pelo

com

médico

a

criança,

claro,

inserido

em

sua

bolsa

de

medicamentos.

Que seja claro e

Nele deverão conter informações, tais quais: se a criança

objetivo

possui plano de saúde, o nome do hospital para a qual ela

Caso seja possível

deverá ser encaminhada caso venha a ter alguma
intercorrência, o contato dos responsáveis e do médico

que traga fotos para

dela, a dosagem dos medicamentos e em quais situações

na dúvida, auxiliar

eles devem ser utilizados, além das restrições alimentares

na rápida

da mesma.
É válido ressaltar que é importante restringir da vida
daquela criança somente o que for de orientação médica,
assim visando melhorar a qualidade de vida não apenas
dela, mas da família e comunidade em que ela está
inserida como um todo.

identificação da
reação alérgica
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AULA 1: ALERGIA ALIMENTAR NA ESCOLA
Vale a pena incluir

Eu já cai na besteira de me sentir constrangida de ter uma

Existem algumas pessoas que acreditam que as crianças

filha com alergia alimentar na turminha da escola,

alérgicas precisam aprender a se sentirem frustradas na

pensava eu, por vezes: "deve ser um peso ter a minha filha

vida e adquirirem a resiliência necessária para prosseguir

na sala de aula, já que ela tem tantas restrições

mediante os desafios enfrentados.

alimentares e isso pode limitar e incomodar os outros, já

Em nossa opinião eu concordo até certo ponto com esta

que terão que lavar mais as mãos e a boca, evitar certos

colocação, porém, estas crianças já recebem tantos nãos

cosméticos ou alimentos para poder conviver de maneira

ao longo da vida, que no ambiente escolar, onde elas

mais segura e tranquila com ela..."

necessariamente precisam estar, isso poderia ser diferente.

Em dias de festa eu chorava pensando no seu olhar vago e

Os familiares de uma criança com alergia, além da escola,

distante, porque por mais que eu mandasse várias delícias,

são alguns dos pilares de segurança, carinho e afeto dos

ela sempre poderia estar sofrendo por não poder aquele

pequenos, Precisamos, portanto, nunca desistirmos de

bolo colorido, ou aquele docinho encantado.

amparar e dar todo o carinho do mundo a eles. A vida já
se encarrega de frustrá-los o suficiente.

Mas um dia a minha ficha caiu e eu percebi: "Não! É
exatamente o contrário, tem é sorte quem pode conviver
com a minha filha. Ela vive ensinando sobre amor e
empatia por onde passa e as crianças que por mérito
convivem com ela, estão aprendendo sobre amizade
desinteressada em brigadeiro ou que fazer alguém feliz às
vezes pode ser mais gostoso do que tomar sorvete todos os
dias durante um ano inteiro.
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AULA 1: ALERGIA ALIMENTAR NA ESCOLA
Obrigada!

FALE CONOSCO
Ju Jordán
www.tudosemleite.com.br
55 (81) 9. 9928-9977
Instagram: @tudosemleite
Fanpage: /tudosemleite
tudosemleite@hotmail.com

