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Necessidades Alimentares Especiais: Alergia Alimentar  
 

Dedicamos as duas últimas Ementas Informativas às 

Necessidades Alimentares Especiais (NAE). Começamos 

por distinguir as alergias das intolerâncias alimentares, e 

dedicamos a última edição à Doença celíaca, uma das 

NAE mais frequentes dos Alunos que almoçam na Escola. 

Esta semana destacamos a Alergia Alimentar, a reação de saúde adversa que ocorre quando o sistema 

imunológico reconhece erradamente um alimento como uma entidade agressora ao organismo.  
 

>> Quais as alergias alimentares mais comuns? O leite de vaca, o ovo, o amendoim e os frutos gordos e 

oleaginosos (exemplos: a noz, a avelã, a amêndoa, entre outros), o peixe, o marisco, o trigo e a soja, são 

os alimentos responsáveis pela maioria das alergias alimentares. 

Normalmente os indivíduos são alérgicos a apenas um alimento, mas as alergias múltiplas (a mais do que 

um alimento) são também uma realidade, ainda que mais rara. 
 

>> Cada vez mais frequentes:  Estima-se que as alergias alimentares tenham aumentado 18% em 10 anos, 

sendo um fenómeno cada vez mais frequente. No caso particular das Crianças, estima-se que este 

aumento chegue aos 50%, e que pelo menos 8 em cada 100 crianças sofra de alergia alimentar. 
 

>> Como se manifestam:  As manifestações clínicas da reação alérgica podem variar de moderadas a 

muito graves.  Os sintomas surgem rapidamente, entre alguns minutos, até duas horas após a ingestão 

do alimento que causa a alergia. Os mesmos podem apresentar-se como manifestações cutâneas (da 

pele e mucosas), respiratórias, gastrointestinais e cardiovasculares. Estes sintomas podem ocorrer 

isoladamente ou de forma combinada. Nos casos mais graves pode ocorrer reação anafilática, uma 

emergência clínica, potencialmente fatal, e a razão pela qual indivíduos com alergia alimentar 

habitualmente transportam consigo um auto-injetor de adrenalina. 
 

>> Existe tratamento? O tratamento base para a alergia alimentar e para a prevenção das reações 

alérgicas, consiste na exclusão dos alimentos que podem causar uma reação em pessoas suscetíveis.  

A restrição, é necessária não só para todos os alimentos diretamente responsáveis pela alergia, mas 

também para aqueles que poderão conter o alergénio na sua composição, ou com ele contactado, por 

exemplo, através os utensílios de cozinha. 
 

>> Desafios acrescidos: Para além de manifestações clínicas que podem ter elevada gravidade, a alergia 

alimentar tende a ter um grande impacto na qualidade de vida das pessoas que dela sofrem, 

nomeadamente nas suas atividades sociais. Atividades simples para a maioria de nós, como fazer 

refeições fora de casa, ir a festas (como casamentos e aniversários), ou mesmo passar férias longe da 

residência, representam um grande obstáculo na vida das pessoas com alergia alimentar e na das suas 

Famílias.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

A Alergia Alimentar: pode ser grave mas não deve ser um tabu.  

A necessidade de excluir por completo um ou mais alimentos, gera elevados níveis de ansiedade nas 

crianças e jovens que sofrem de alergia alimentar, pelo medo permanente de uma exposição acidental. 

Estarmos todos conscientes desta condição, é o 1º passo para uma maior inclusão destes Alunos. 

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

Referências: Referencial para a Alergia Alimentar, DGE e DGS, 2012; Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, “Alergia Alimentar na 

Restauração”, 2016. 


