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Alunos com restrições alimentares
têm cardápio especial nas escolas
Secretaria da 
Educação contabiliza 
16 crianças com algum 
tipo de necessidade de 
adaptação na merenda 
em Vera Cruz

O protocolo foi criado pela Secretaria Municipal da 
Educação, a partir do setor de alimentação escolar 
de Vera Cruz, e tem como parceiros a Secretaria de 
Saúde de Vera Cruz, nutricionistas da Educação do 
Município e direção das escolas envolvidas. É pe-
las escolas, aliás, que muitos casos são observados, 
quando ainda não há diagnóstico médico, apenas 
uma suspeita, devido aos sintomas apresentados. O 
trabalho em rede com a Secretaria da Saúde também 
possibilita que crianças atendidas com alguma sus-
peita nas unidades básicas possam já ser encaminha-
das à escola com indicação de suspeita de necessida-
de alimentar especial.

Na EMEI Raio de Luz, protocolo segue à risca para dar segurança alimentar às crianças
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Antigamente pouco 
se ouvia falar em in-
tolerância à lactose, 

alergia à proteína do leite, 
e por aí vai. Hoje em dia, 
as necessidades alimentares 
especiais são identificadas 
desde a infância e o assunto 
é tratado com cuidado e se-
riedade na hora de preparar 
o cardápio escolar. A Secre-
taria de Educação de Vera 
Cruz contabiliza 16 casos 
neste ano, número que vem 
crescendo a cada mês, expli-
ca a nutricionista Caroline 
Ortolan, responsável pela 
elaboração do cardápio das 
escolas da rede municipal. 
Ela frisa que existe alimenta-
ção diferenciada e específica 
para estas crianças, de acordo 
com a necessidade apresen-
tada. Os diagnósticos mais 
comuns são de intolerância 
à lactose (ao açúcar presente 
no leite e seus derivados) e a 
alergia à proteína do leite de 
vaca. Para melhor trabalhar 
a alimentação nas escolas 
com alunos que apresentam 
tais necessidades alimentares 
especiais, foi criado um pro-
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tocolo em Vera Cruz.
Caroline aponta que no 

caso de intolerância alimen-
tar, geralmente os sintomas 
aparecem na região gastroin-
testinal, como estufamento, 
diarreia e constipação. Já 
a alergia é uma reação do 
sistema imunológico, que 
reconhece o alimento como 
alergeno, e pode se manifes-
tar de formas  diferentes. Na 
imediata, o maior perigo é a 
anafilaxia, que é a obstrução 
das vias aéreas, além do in-
chaço e a alteração cutânea. 
Quando a reação é posterior, 
entre os sintomas estão san-
gue nas fezes e assaduras, 
explica a nutricionista.

SEGURANÇA
O protocolo foi criado 

pela Secretaria de Educação 
para receber as crianças de 
forma segura e contemplar 
as diversas necessidades 
especiais na alimentação 
escolar. O primeiro passo é 
o recebimento do atestado 
médico com o diagnóstico ou 
a verificação de caso suspeito, 
e aí imediatamente já se faz 
a adaptação do cardápio, 
informa Caroline Ortolan. De 
posse do diagnóstico, frisa a 
nutricionista, é feita a compra 
do alimento específico para 
a situação de cada criança, 
como leite de soja, leite sem 
lactose, pão de milho, bola-
cha de polvilho, cuca sem 
leite, bolo de laranja e cuca 
sem ovo, leite, óleo de soja. 
Os panifícios, aliás, são todos 

preparados em agroindústria 
local. Todo produto chega 
na escola com identificação 
do nome do aluno que deve 
consumir.

O cardápio de cada criança 
com necessidade alimentar 
especial é enviado para a 
família, para a cozinha da es-
cola e para fixar no refeitório 
ou sala de aula e, ainda, se 
criou um mecanismo de iden-
tificação das crianças, para 
que não sejam confundidas as 
refeições na hora da alimenta-
ção. Tudo isso, reforça Caroli-
ne, para que a criança receba 
a alimentação adequada, de 
acordo com sua necessidade 
e segurança alimentar, geran-

do tranquilidade à família e 
à equipe da escola. A faixa 
mais comum dos casos iden-

tificados nos educandários da 
rede municipal está na creche 
e pré-escola.


