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Necessidades Alimentares Especiais: alergias e intolerâncias alimentares 
 
 

Refeições com Cereais que contêm glúten, Crustáceos, Ovos, Peixes, 

Amendoins, Soja, Leite, Frutos de casca rija, Aipo, Mostarda, Sementes de 

sésamo, Dióxido de enxofre e sulfitos, Tremoço, Moluscos, são, para a 

maioria de nós, inofensivas.  Mas, para pessoas que tenham alergia ou 

sensibilidade a um ou mais destes ingredientes, podem causar graves 

problemas de saúde. Dedicamos assim a Ementa Informativa desta semana a 

este tema. 
 

>> Um total de 14: Estes ingredientes constituem assim a listagem de alergénios obrigatória, sendo a sua 

presença nas ementas escolares mencionada, quando aplicável, para ajudar todos aqueles para quem o 

seu consumo possa ser prejudicial. Para quem não é alérgico ou intolerante, estas substâncias ou 

produtos são completamente inofensivas. 
 

>> Uma realidade crescente: Nos últimos anos tem vindo a verificar-se um número crescente de crianças 

e jovens com alergias e intolerâncias alimentares, estimando-se que este problema afete cerca de 5% 

daqueles em idade escolar. Por sua vez, algumas destas doenças, que até então eram tipicamente 

diagnosticadas nas crianças, têm vindo a tornar-se cada vez mais comuns na idade adulta. Um exemplo 

disso é a Doença celíaca, uma doença crónica e autoimune que surge na sequência da ingestão de glúten 

em indivíduos geneticamente suscetíveis. 

>> Alergia vs intolerância alimentar: A alergia alimentar é uma reação de saúde adversa que ocorre 

quando o sistema imunológico reconhece erradamente um alimento como uma entidade agressora ao 

organismo. Já a intolerância alimentar caracteriza-se por uma reação adversa, reprodutível, que ocorre 

após a exposição a um determinado alimento, mas que ao contrário da alergia alimentar não envolve o 

sistema imunológico (Referencial para a Alergia Alimentar, DGE e DGS, 2012). 

>> Alergia alimentar: As manifestações clínicas da reação alérgica podem variar de moderadas a muito 

graves. Para as evitar é necessária a restrição, não só de todos os alimentos diretamente responsáveis pela 

alergia, mas também daqueles que poderão conter o alergénio na sua composição, ou com ele 

contactado, por exemplo, através os utensílios de cozinha. É assim essencial conhecer quais são os 

ingredientes que compõem uma receita ou preparação culinária, mesmo quando a presença do alergénio 

em questão não é evidente.  
  

Uma dúvida comum é a da presença de leite na Sopa, 

dada a menção ao alergénio “7”. Contudo, a mesma não 

tem leite nos seus ingredientes. Tal deve-se à base de 

batata utilizada (constituída por 99% de batata), em que 

no local da sua produção, outros produtos são 

manuseados, podendo haver contaminação cruzada 

com alimentos com leite. A sua presença a verificar-se, seria vestigial, contudo poderia ser suficiente para causar 

reação alérgica a uma pessoa com alergia severa ao leite. Por segurança, tem assim de ser mencionado. 
 

Ajude-nos a promover a inclusão escolar das crianças e jovens com alergias alimentares. Viver com 

alergia ou intolerância alimentar é um desafio acrescido para as pessoas afetadas e para as suas Famílias, 

levando a que muitas crianças e jovens necessitem de apoio psicológico para lidar com a sua condição. 
 

Privilegie as fontes fidedignas de informação sobre nutrição e alimentação. Sugerimos a consulta regular de: https://nutrimento.pt/. 

Referências: Associação Portuguesa de Celíacos (https://www.celiacos.org.pt/); Nutrimento, “Alergia Alimentar na Escola”, PNPAS – DGS, 2022. 


