
ALERGIA
ALIMENTAR

AO OVO



A alergia ao ovo é bastante
frequente em idade pediátrica e é
a segunda principal causa de
alergia alimentar na criança, a
primeira é ao leite de vaca. A sua
prevalência atinge até 3% da
população geral nos primeiros
anos de vida.



A alergia ao ovo é uma reação do organismo à
proteínas presentes na clara do ovo. Os
sintomas podem aparecer de trinta minutos a
uma hora após a ingestão do alimento e
podem ser bem diversificados, sendo os mais
comuns: Placas vermelhas e coceira na pele,
falta de ar, tontura, dor no estômago, diarréia,
náusea, vômito e edema de mucosas (lábios,
pálpebras e glote).



Na rede Municipal de ensino em Macaé,
atualmente, temos em torno de 79
alunos com diagnóstico de alergia ao
ovo. Onde o atendimento, assim como
em outras patologias associadas à
alimentação, é iniciado após os
responsáveis pelo aluno encaminharem
o LAUDO MÉDICO com o diagnóstico  à
direção da escola e esta enviar à
Coordenadoria de Alimentação Escolar. 



A partir do laudo médico, as Nutricionistas do
setor, realizam todas as substituições
necessárias no cardápio do aluno, excluindo as
preparações e produtos que contenham o
alimento envolvido e o substituindo por
preparações ou produtos equivalentes, por
exemplo: frango, carne bovina, peixe,
macarrão, pães, bolos e biscoitos sem ovos.
Todo cardápio é planejado  de forma a atingir
as necessidades nutricionais dos alunos,
contribuindo para o bom desenvolvimento e
desempenho escolar.



Fique de olho!
Onde pode ter ovo:



Fique de olho!
Ovos são ingredientes escondidos em
muitos alimentos. Por isso é tão
importante ler os rótulos ou perguntar
sobre os ingredientes antes de comprar ou
comer algum alimento. Ingredientes em
alimentos industrializados podem mudar
de tempos em tempos, e sem aviso, então
cheque cuidadosamente os ingredientes
todas as vezes em que comprar o alimento. 



Fique de olho!



Substituições para o ovo nas
receitas.

Se você quer Umedecer: 
1 ovo equivale a 1⁄4 de xícara de purê de banana ou 1/3
de xícara de purê de maçã (você pode adicionar 1 colher
de sopa de fermento em pó para deixar mais leve)
ou1/3 de xícara de purê de abóbora.

Se você quer Fermentar e fazer a massa crescer: 
1 ovo equivale a1 colher de sopa de vinagre + 1 colher de
sopa de fermento em pó ou 2 colheres de sopa de água +
1 colher de sopa de óleo vegetal + 1 colher de sopa de
fermento em pó.



 Se você quer Dar liga: 
1 ovo equivale a1 colher de sopa de sementes de linhaça +
3 colheres de sopa de água (misture e deixe repousar
durante 30 minutos, até que esteja espessa) ou 1 colher
de sopa de sementes de chia + 3 colheres de sopa de água
(misture e deixe repousar durante 30 minutos até ela
apresentar uma consistência espessa, similar à de um
gel).

Se você quer Dar cor: 
Para dar cor acrescente o açafrão a preparação. Quando
o ovo é utilizado para dourar pães, biscoitos e tortas, o
alimento é dispensável, mas se preferir pode utilizar a
manteiga.



Que tal colocar em prática essas
dicas? Abaixo tem algumas receitas

para você testar!

Bolo de Laranja sem ovos
Ingredientes
3 xícaras de farinha de trigo
1 e 1/2 xícara de açúcar
1 colher de sobremesa de fermento em pó
1 e 1/2 xícara de suco de laranja
1/3 de xícara de óleo



Modo de preparo
Peneire e misture, numa vasilha, todos os
ingredientes secos;
Junte a eles os ingredientes úmidos e misture, com o
auxílio de uma batedeira ou colher, até obter uma
massa homogênea;
Coloque numa forma média, untada, e leve para
assar em forno na temperatura 180ºC por cerca de
35 minutos, o tempo vai variar de acordo com o
forno;
Deixe esfriar e desenforme.



Pão caseiro sem ovo
Ingredientes
1 kg de farinha de trigo, aproximadamente
60 gr de fermento fresco para pão
2 colheres de (sopa) de açúcar
1 colher de (sopa) de sal
1 xícara de (chá) de óleo
½ litro de leite morno

Modo de preparo
Misture o fermento com o açúcar até dissolver, acrescente o

leite, o óleo, o sal e a farinha aos poucos, amasse cerca de 5
minutos. A massa deve desgrudar das mãos.

Coloque em uma travessa coberta com filme plástico e deixe a
massa descansar cerca de 1 hora, ela dobrará de tamanho.

Divida a massa em 2 partes e molde-as em formato de bolas e
deixe descansar mais 30 minutos.

Leve ao forno médio até dourar.



Nesse momento de isolamento social, todos esses
cuidados devem estar voltados para a alimentação

em CASA.

Fiquem atentos à alimentação das crianças, evitando sintomas
graves que possam acarretar deslocamentos para setores de
emergência hospitalar, o que nesse momento de pandemia,
geraria maior risco de contaminação pelo covid-19 a toda
família.

“Essas dicas são gerais, siga sempre a orientação do seu médico
e nutricionista.”

Esperamos, juntos, superar essa pandemia e que, em breve, os
alunos voltem a frequentar as escolas, estudar e brincar no

convívio normal!
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