
ALERGIA E
INTOLERÂNCIA
AO GLÚTEN



Normalmente é uma doença
autoimune, caracterizada pela
incapacidade ou dificuldade de
digestão e metabolismo do
glúten, que é uma proteína
presente no trigo, centeio,
aveia e cevada. 

O QUE É?



Diarréia ou constipação, gases,
perda de peso, anemia, alergias na
pele e/ou respiratórias, dores de
cabeça, dificuldades de crescimento
e no aprendizado.

SINTOMAS:



Para essas crianças, a dieta indicada é a exclusão completa
de alimentos que contenham glúten, como por exemplo:
pães, biscoitos, macarrão, e bolos tradicionais, observe no
rótulo a lista de ingredientes para verificar a presença de
trigo, cevada, aveia ou centeio na composição ou resíduos
de glúten, como é o caso de produtos como salsicha, kibe,
flocos de cereais, almôndegas e sopas prontas, evite os
alimentos industrializados, prefira sempre alimentos
naturais! 

XFIQUE DE OLHO:

A informação indicando se um alimento
contém ou não glúten na sua composição

é obrigatória, fique atento aos rótulos!



COMO É FEITO EM
MACAÉ:

Nas unidades escolares de Macaé, o atendimento às crianças
portadoras de alergia ou intolerância ao glutén é iniciado a
partir do momento em que os responsáveis encaminham à
direção da escola o LAUDO MÉDICO com o diagnóstico e este é
enviado para a Coordenadoria de Nutrição Escolar. Com isso é
elaborado um cardápio mensal, com as devidas substituições
dos alimentos que contém glúten na sua composição, são
ofertados biscoitos de arroz, pães, biscoitos, e macarrão sem
glúten e tapioca. Todo o cardápio é planejado por
nutricionistas para que as necessidades nutricionais dos
pequenos sejam atendidas  contribuindo para  o bom
desenvolvimento e desempenho escolar.



COMO É FEITO EM
MACAÉ:

Neste 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.”
Coordenadoria de Nutrição Escolar - Semed
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