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AULA 5: ALERGIA ALIMENTAR E
RELACIONAMENTO ENTRE IRMÃOS

Na criação e educação dos nossos filhos costumamos

Na adaptação escolar, por sua vez, as famílias podem

pensar nos valores que gostaríamos que eles viessem a

passar por situações delicadas, trazendo constrangimento,

desenvolver,

dor e sofrimento.

liderança,

tais

quais:

autonomia,

cooperação,

independência,

solidariedade,
empatia,

ética,

integridade e lealdade.

As famílias vivem em eterno estado de vigilância para
evitar acidentes e o medo da anafilaxia, ou seja, uma

Quando surge a problemática da alergia alimentar nas

reação alérgica grave e que pode ser fatal, é real.

nossas vidas, passamos a enfrentar desafios vários dentro
do nosso seio familiar. Precisamos reorganizar a nossa

Toda esta problemática pode contribuir para que as

rotina dentro do lar, surgem mais responsabilidades pelo

famílias estejam em sofrimento psíquico, desenvolvendo

cuidados (normalmente os pais da criança alérgica),

ansiedades várias, nutrindo um sentimento que é tóxico, o

precisamos nos adaptar do ponto de vista financeiro,

de culpa e por isso esteja participando das tomadas de

social e escolar.

decisão de maneira incoerente.

Em se tratando de finanças, os medicamentos são
comumente bastante caros, bem como os alimentos
especiais e as constantes idas a médicos pode trazer mas
gastos também.
Quando pensamos em adaptação social, normalmente
surge um conflito importante, o isolamento social. As
famílias muitas vezes passam a não frequentar mais os
restaurantes ou eventos vários.
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A qualidade na relação entre os irmãos se dá através de

Muitas vezes uma criança não alérgica sente ciúmes da

três fatores, são eles:

atenção dispendida para com o irmão alérgico, ou do que
tem uma alergia de reações mais exuberantes.

1 - Temperamento e individualidade dos mesmos

A raiva pode surgir como mecanismo de auto punição. As

2 - Equilíbrio emocional familiar

restrições alimentares impostas costumam ser o alvo deste

3 - Tratamento dos pais

sentimento negativo.
Porém, diante deste contexto brotam também sentimentos

O conjunto destes fatores fará com que o relacionamento

positivos. Para exemplificar, citaremos um caso pessoal

entre os irmãos se desenvolva. O nosso lar precisa estar

em nossa família. Nossa filha mais nova tem fortes

"regado" de relações harmônicas, onde há respeito para

chances de ser alérgica a camarão (ela tem alergia severa

com as necessidades de todos e não apenas de alguns de

a salmão e o alergista que nos acompanha nos pediu para

seus membros.

postergar a introdução do camarão na sua dieta). A nossa

O papel dos pais é fundamental na mediação dos conflitos

filha mais velha, por sua vez, não tem alergia a camarão.

familiares. Se há um tratamento privilegiado para com um

Certa feita estávamos nos preparando para almoçar, em

filho em detrimento do outro, sendo ele alérgico ou não,

pleno domingo, quando preparamos duas opções: camarão

isso influenciará o desenvolvimento das suas relações.

e carne de forno. A nossa pequena, curiosa, perguntou: "O
que é isso, mamãe?". Tendo explicado de que se tratava,

Dentro do universo familiar com alergia alimentar,

ela não aceitou muito bem o cardápio alternativo e ficou a

observa-se que muitas crianças desenvolvem sentimentos

chorar. A mais velha ponderou de maneira espontânea:

muitas vezes negativos, tais quais: os ciúmes, a raiva, mas

"Mamãe, não tem problema, vamos todos comer a carne e

também os positivos: o apoio, a cumplicidade.

em outro dia comeremos o camarão. Eu não quero que a
minha irmã fique triste".
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Existem alguns fatores de enfrentamento para os conflitos

Muitos pais conseguem proteger do ponto de vista físico a

advindos da alergia alimentar no seio familiar, são eles:

criança com alergia alimentar. Estes pais conseguem
mantê-la vivendo em um ambiente seguro e minimamente

1 - O Diálogo

perigoso para a sua vida física,

Porém, como pouco

Uma boa comunicação entre os membros da família é

desenvolveram a sua inteligência emocional, muitas vezes

fundamental na tomada de decisão. É preciso ter

os outros membros da família não foram considerados

transparência e uma comunicação assertiva inclusive

nesta tomada de decisão, ou a própria criança com alergia

para com os menorzinhos. Muitas vezes achamos que

alimentar, sendo do ponto de vista emocional, afetivo e

estes últimos não vão compreender, que eles não são

social.

maduros o suficientes para conseguir absorver este
conteúdo de complexa relevância, porém, costumamos nos

3 - Rede de Apoio

surpreender quando resolvemos tentar.

Mais uma vez a rede de apoio surge como ferramenta no

A base de um diálogo eficaz é saber falar, mas também

auxílio aos desafios advindos da problemática da alergia

ouvir o outro, mesmo que este outro seja uma criança.

alimentar. Como é importante termos ao nosso lado

Eles têm sentimentos, têm sua individualidade e direito à

profissionais da área de saúde como médicos, psicólogos,

opinião, assim como os adultos.

nutricionistas, fonoaudiólogos, entre outros, que tenham

2 - A Atitude dos Pais

mais que expertise técnica bem desenvolvida, mas

Pais

que

estão

tomando

decisões

baseadas

numa

instabilidade emocional e no desespero, no medo ou na
angústia,

em

vez

de

auxiliarem

a

família,

possivelmente criando ainda mais conflitos.

estão

principalmente

que

solícitos e humanos.

sejam

profissionais

disponíveis,
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Ainda sobre a rede de apoio, é importante que tenhamos

Dentro da nossa família, costumamos conviver com mais

sempre à mão os medicamentos receitados pelo médico da

de um "subsistema" atuante. São eles:

criança, que possamos reservar um tempo também para

-- relacionamento conjugal

nós e investir em nosso próprio bem estar (como ir a um

-- relacionamento fraternal

cinema, ler um bom livro, cursar algo novo, sair com

-- relacionamento paternal

amigos,

outras

Porém, dentro da tomada de decisão, costumamos escolher

programações que nos façam felizes), além de não

as ações baseadas apenas neste último relacionamento

esquecermos de regar o relacionamento conjugal.

citado, e esquecemos do nosso cônjuge ou que existe um

ir

a

um

salão

de

beleza,

entre

relacionamento fraternal que também é importante e
precisa ser considerado nas decisões familiares.
Não podemos esquecer que se gostaríamos de ensinar
valores sobre família, sobre lealdade, sobre respeito, sobre
fraternidade para os nossos filhos, como o fazer sem
exemplificar dentro do nosso lar?
As nossas ações impactam não apenas os nossos filhos
com alergia alimentar, mas também nos outros membros
da família. Que possamos pensar nisso com carinho antes
de fazermos as nossas escolhas.
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As consequências da imposição da restrição alimentar podem ser bastante
graves. É preciso pensar na família como um todo.

ALERGIA
ALIMENTAR
NA FAMÍLIA

Existem vários tipos de conflitos que são desencadeados a
partir da imposição da dieta alimentar restritiva.
Os conflitos internos são da pessoa para com ela mesma,
já que é comum surgirem sentimentos de culpa, tristeza,

Os conflitos podem

insegurança, ansiedade em nosso foro íntimo.

nascer mediante o a

Os problemas na família nuclear, por sua vez, afetam o

descoberta alergia

relacionamento entre os cônjuges e/ou entre os irmãos.
Eu sempre falo que num relacionamento sem filhos os

alimentar no seio

pares podem discordar em vários aspectos e tudo bem,

familiar. Como conduzir

nada necessariamente precisará ser feito a respeito.

este desafio com

Porém, quando o casal tem filhos, aí a coisa muda de
figura. Em momentos de discordância será preciso entrar

leveza? Esta a questão

em consenso, dessa vez, já que a educação dos filhos

principal.

precisa ser compartilhada e não pode ter duas versões

Essa construção não

possíveis. Por isso, muitos relacionamentos começam a
sofrer turbulências após o nascimento dos pequenos.

surge de um dia para a

Sendo um filho alérgico, os desafios sendo impostos a

noite, ela é conquistada

todos e caindo "de para quedas", muitas vezes, na família,

como tudo de bom que

conflitos importantes começam a surgir.

vem na vida.
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O MEDO
DA MORTE E
DE PERDER UM FILHO

Só um pai ou uma mãe
que já vivenciou uma
crise anafilática de um
filho de maneira
inesperada por conta
de um "simples"
descuido, sabe o que é
ser assombrado pela
imagem dele sofrendo e
com risco de morte
iminente gravada em
sua mente.
Como enfrentar esta
situação de modo a
trazer tranquilidade
para a criança e para
toda a família?

É comum surgirem dificuldades também perante a família externa. Aí eu também ampliaria para o círculo dos
melhores amigos e pessoas que os pais costumavam conviver bastante. Estas pessoas mesmo sendo próximas da
criança com alergia, não estão no dia a dia, na nova rotina de cuidados para com ela e por isso, permanecem por
um período maior de tempo "ignorantes" sobre a nova condição de vida do grupo familiar, por isso, surgem as
complicações.
Conviver com o risco de anafilaxia e morte da criança é um conflito que permeia a casa mental dos pais de
crianças com alergia alimentar. Não é algo fácil, mas é algo que precisa ser enfrentado diariamente por estas
pessoas. Por isso, quais seriam as estratégias para enfrentamentos destes desafios?
Uma das estratégias que as famílias escolhem para passar pela situação é a privação. Então aí podem ocorrer de
algumas maneiras, como por exemplo:
-- Negar o alimento proibido para todos os membros da família, alérgicos ou não. Na casa não entra nenhum tipo
de alergênico;
-- Os que não têm alergia podem comer o alimento causador da alergia apenas fora do ambiente do lar;
-- Nos eventos, se um não pode ir por questões alimentares e potencial risco de vida para aquela pessoa, ninguém
vai.
-- Estímulo ou permissão para que os não alérgicos comam escondido aquele alimento.
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Não podemos proteger um filho e esquecer do outro.

Esta estratégia é válida e funciona para a dinâmica

Entendemos que quando fazemos isso estamos indo em

familiar de grande parte das famílias de crianças com

busca do melhor para com aquele pequeno que tem

alergia alimentar, porém, é preciso termos alguns cuidados

restrição alimentar, não queremos vê-lo sofrer, queremos

com ela. Como sabe-se que os pais do alérgico estão tantas

poupá-lo da dor. Porém, muitas vezes esquecemos do seu

vezes vivenciando um momento de sofrimento psíquico,

irmão, que também tem uma individualidade e que precisa

por isso podem estar tomando suas decisões baseadas em

ser avaliada na tomada de decisão, ou de um cônjuge que

uma mente ansiosa, deprimida e insegura, é preciso

foi o início da faísca que viria a surgir no futuro: a nossa

estarmos alertas. Será que algumas dessas decisões não

família.

estão sendo tomadas de modo a ampliar a qualidade de

Vamos citar alguns casos pessoais para ilustrar a

vida de todos os membros da família? Serão que todas elas

situação. As nossas filhas são ambas alérgicas, mas têm

estão sendo assertivas quanto à efetiva ajuda à criança

restrições alimentares diferentes. A alergia ao ovo da

alérgica não só do ponto de vista físico, como emocional,

nossa mais velha, a Camila, é bastante grave. Ela faz

social e fraternal?

anafilaxia apenas com o cheiro de ovo frito. Uma vez

Citando o último exemplo, o de permitir que a criança sem

precisamos correr para nos trancarmos no meu quarto

alergia possa comer escondido o alimento proibido, em

porque os vizinhos estavam fazendo ovos mexidos e com

detrimento do diálogo e transparência na família. Se

a porta de casa aberta. Por isso, em nossa casa fazemos

queremos estimular valores sobre a lealdade nos nossos

uso da estratégia da privação total quando se trata de

filhos, sobre a verdade, sobre a integridade, será que esta

ovos. A Luiza, nossa mais nova, não tem alergia a ovo.Ela

atitude não estaria indo de encontro aos nossos objetivos?

comeu em poucas ocasiões da vida
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A receita da criatividade somada ao bom senso para planejarmos a
condução dos desafios da alergia alimentar na nossa dinâmica familiar

O meu marido é a pessoa que mais ama pizza da face da
Terra que eu conheço. Nós fazemos pizzas inclusivas e
todos comemos juntos, porém, nem sempre isso é possível.
Muitas vezes não conseguimos cozinhar ou manter o
nosso freezer sempre recheado, então, para o caso de
alguns alimentos proibidos, como a pizza tradicional com
derivados do leite de vaca (que tanto a Camila quanto a
Luiza têm alergia), nós somos mais flexíveis.
O que costumamos fazer nestas ocasiões de refeições não
inclusivas é tomarmos o cuidado com a contaminação
cruzada e também com a alergia de contato (lavamos
sempre as mãos e a boca após consumo) e ofertarmos para
as meninas comidinhas especiais igualmente. Elas amam
pizza e lasanha, então procuro não deixar faltar em nosso
estoque pelo menos uma quantidade que dê para elas duas
.
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Outra estratégia bastante utilizada pelas famílias como estratégia para enfrentamento do desafio da alergia
alimentar na prática do dia a dia é a de negociação.
Então aí podem ocorrer:
-- A troca do alimento por outro;
-- A substituição do alimento por outra atividade.
Citando um exemplo para melhor explicar:
Digamos que uma mãe de duas crianças, uma com alergia e outra sem alergia alimentar levou seus filhos para
uma festa. Após o parabéns, na hora da entrega das sacolinhas de guloseimas, a aniversariante não preparou
nada inclusivo para o alérgico. A mãe, que não levou nada para colocar na sacolinha por esquecimento, combina
com o filho sem restrições alimentares que ele também não vai ganhar a surpresa. Em troca ela promete que vai
levá-los à sorveteria na semana seguinte ou então que entregará uma sacola de docinhos permitidos para ambos
no dia posterior.
Isso ocorre bastante com as famílias de alérgicos que têm irmãos. É uma maneira a solucionar o problema, mas,
gostaríamos de citar que igualmente precisa de atenção aos exageros. Será que apenas a criança que não tem a
alergia em questão está precisando abdicar, ou estas negociações estão sendo equilibradas para que ambos
possam vivenciar hora o ceder e hora o ganhar? Cabe a reflexão.
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Para finalizarmos gostaríamos de acrescentar que não temos a pretensão de esgotarmos o assunto
ou de trazermos respostas prontas que se encaixem na dinâmica familiar de todos. A nossa ideia
quanto à preparação do artigo foi para que reflitamos sobre este assunto que é bastante pertinente e
que possamos tirar as nossas conclusões de maneira individualizada.
O relacionamento dos nossos filhos é construído através da multifatorialidade. Nós pais, portanto,
temos a nossa parcela de importância na sua educação e desenvolvimento com harmonia e
equilíbrio físico e emocional.
Por isso, que possamos enfrentar as nossas dificuldades com o intuito de um bem maior: ampliar a
qualidade de vida da nossa família, sem esquecer qualquer membro dela.
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