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PARA O DIA-A-DIA DAS 
CRIANÇAS E ADULTOS 

ALÉRGICOS A ALIMENTOS 



CONSCIENTIZAR alérgicos e todos que 
lidam com eles. Isso deve ser feito constantemente, no 
que se refere aos riscos e cuidados. Um dia a dia de suces-
so (sem crises) pode levar ao relaxamento da atenção, 
o que é muito perigoso.1
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ESCLARECER sempre alérgicos e todos que 
lidam com eles. Não precisamos fazer segredos e não 
devemos deixar espaço para dúvidas sobre o que pode 
gerar a alergia, nem sobre cuidados em geral. A 
transparência leva o alérgico a se sentir tranquilo 
quanto ao seu ambiente e indiferente a qualquer co-
mentário ou comportamento menos sério a respeito 
do problema.
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TESTAR COM SEGURANÇA 
remédios, cosméticos ou alimentos. O primeiro conta-
to com qualquer novo produto deve ser feito sob 
condições controladas. Mesmo se for um remédio, 
dê preferência a usar a primeira dose durante o dia e 
com algum responsável por perto. Caso o produto 
gere alergia, não é nada seguro deixar que uma 
reação se inicie quando todos estão dormindo. Até 
que alguém se dê conta de que começou uma reação 
alérgica, pode ocorrer um problema grave. Se é de dia 
e há alguém mais esclarecido por perto para observar 
se há indícios de uma reação, uma crise pode ser con-
tornada em tempo hábil. 
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CUIDADO COM AS CONTAMINAÇÕES. 
Na dúvida não ofereça o alimento. Temos sempre 
uma grande preocupação com o desperdício e algu-
mas vezes achamos que pode haver algum exagero 
nos cuidados. Mas isso não vale o risco. Se houver 
QUALQUER dúvida de que aquele alimento foi con-
taminado com um alérgeno, dispense o mesmo. Ou 
ofereça a quem não tem aquelas restrições alimenta-
res. 
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ORIENTAR quanto à medicação e atitudes 
durante uma emergência. Tenha em mãos um Plano 
de Emergência, com estas informações e os dados 
das pessoas com quem se deve fazer contato se algo 
ocorrer. Indique qual hospital nas mediações da sua 
casa você tem confiança, onde está o cartão do Plano 
de Saúde, tudo que possa acelerar o atendimento 
no caso de uma crise. 
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VALORIZAR O CONSUMO DE COISAS 
SAUDÁVEIS E O BEM ESTAR. Muita gente en-
tende que aqueles que passam por restrições alimentares 
sofrem por não poder consumir alimentos que são oferecidos 
em casas ou festas onde não há problema semelhante. Mas 
muitas vezes, por buscar sempre novas ideias, a alimentação 
de quem tem estas restrições é mais variada e mais 
saudável do que dos seus pares na escola, trabalho ou 
mesmo em casa. E quem já teve alguma crise ao consumir um 
alimento, seja por intolerância ou alergia, sabe melhor do que 
ninguém o que isto provocou. Evitar aquilo que não faz bem a 
alguém deve ser encarado como uma atitude inteligente e 
positiva, não como motivo de pena ou tristeza. 
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ANTECIPAR os eventos que podem ofere-
cer risco ou sensação de exclusão. Nada como se 
preparar, estar prevenido! Com antecedência, 
vamos nos lembrando daquilo que pode ser útil ou 
necessário para manter a segurança e garantir a di-
versão. Será necessário ter descartáveis? Lenços ume-
decidos? Devemos enviar alimentos também para 
compartilhar com os amigos? O bolo vai ser confeita-
do – consigo enviar algo semelhante? Tudo pode ser 
providenciado com um pouco de organização... 
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ESTAR PREPARADO para grandes 
datas, como Páscoa, Natal, Festa Junina, excursões 
escolares, etc.  Anote na agenda e tente imaginar 
suas alternativas. Por vezes, tudo que precisamos é 
uma carta diferenciada para o Coelho da Páscoa, uma 
cestinha especial para enviar as lembrancinhas que a 
escola vai oferecer para cada criança.  



ORIENTAR quanto à medicação e atitudes 
durante uma emergência. Tenha em mãos um Plano 
de Emergência, com estas informações e os dados 
das pessoas com quem se deve fazer contato se algo 
ocorrer. Indique qual hospital nas mediações da sua 
casa você tem confiança, onde está o cartão do Plano 
de Saúde, tudo que possa acelerar o atendimento 
no caso de uma crise. 

TER SEMPRE EM MÃOS seu cinto 
de utilidades. A medicação de emergência, material 
para higienizar as mãos, lenços descartáveis, telefones 
de contato no caso de uma crise (parentes, médicos...), 
dados do Plano de Saúde. Se é uma criança, é impor-
tante que a partir de uma certa idade, seja ela a portar o 
Kit. A criança deve lentamente ser conscientizada da 
importância disso, sem gerar mais tensão do que o 
necessário. Sendo assim, que tal ser uma mochila ou 
pochete com o personagem predileto? Quem sabe ter 
bottons divertidos ou algum que indique que a criança 
tem algum tipo de restrição alimentar, para que nin-
guém tenha a tentação de oferecer o que não deve ser 
consumido?

9 10



VALORIZAR O CONSUMO DE COISAS 
SAUDÁVEIS E O BEM ESTAR. Muita gente en-
tende que aqueles que passam por restrições alimentares 
sofrem por não poder consumir alimentos que são oferecidos 
em casas ou festas onde não há problema semelhante. Mas 
muitas vezes, por buscar sempre novas ideias, a alimentação 
de quem tem estas restrições é mais variada e mais 
saudável do que dos seus pares na escola, trabalho ou 
mesmo em casa. E quem já teve alguma crise ao consumir um 
alimento, seja por intolerância ou alergia, sabe melhor do que 
ninguém o que isto provocou. Evitar aquilo que não faz bem a 
alguém deve ser encarado como uma atitude inteligente e 
positiva, não como motivo de pena ou tristeza. 

10
LISTAR queixas e dúvidas para discutir 
com seu médico a cada visita. Muitas vezes, 
quando vamos a uma consulta são tantas as 
queixas que acabamos esquecendo de per-
guntar algo vital. É importante, por exemplo, 
montar com ele o kit que será carregado pela 
pessoa que passa pelas crises (ou seu re-
sponsável). Os remédios (seguros) a serem 
usados em crises ou emergências devem ser 
um ponto de especial atenção. 

11



11
LER RÓTULOS e bulas com atenção, 
mesmo quando achar improvável que haja risco 
no produto em questão. Verifique com cuidado se 
há aquele adendo especial: “Processado em máqui-
nas onde se processam também...”, ou “Pode 
conter traços de...”. Algumas dessas informações, 
apesar de importantíssimas, aparecem depois da 
lista de ingredientes, ou estão em letra tão peque-
na que podem passar desapercebidas. Caso fique 
alguma dúvida, faça contato com o SAC do fabri-
cante por telefone e peça informações mais preci-
sas. É importante obter do fabricante a garantia de 
que é um produto seguro, sem o alérgeno, traços 
ou contaminação deste. 
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https://www.youtube.com/channel/UCjBX9LEixvBBYsaYJlmr3lghttps://www.facebook.com/eupossoisso?fref=ts

http://eupossoisso.com/


