
 
 

 

 

 RECOMENDAÇÕES ALIMENTARES PARA ALUNOS COM DIABETES, 

HIPERTENSÃO, DOENÇA CELÍACA, E INTOLERÂNCIA Á LACTOSE. 

 
 1. DOENÇA CELIACA   

É uma doença que causa inflamações nas camadas da parede do intestino 

delgado, provocando má absorção dos nutrientes. É causada pela intolerância 

permanente ao glúten em pessoas que já possuam uma tendência genética. 

  

1.1 Qual a Orientação Nutricional e Alimentar para o Aluno com Doença 

Celíaca no Ambiente Escolar? 

A escola aparece como espaço privilegiado para o desenvolvimento de ações 

de melhoria das condições de saúde e do estado nutricional dos escolares, 

sendo um setor estratégico para a concretização de iniciativas de promoção da 

saúde. Desta forma, ações de educação alimentar e nutricional que abordem o 

tema da doença celíaca nos ambientes escolares com alunos que tem 

diagnóstico da doença é fundamental. Neste sentido, orientações sobre leitura 

de rótulos de produtos industrializados, informações sobre cuidados no preparo 

dos alimentos e manuseio de utensílios, são temas que podem ser abordados, 

de acordo com a faixa etária. 

Na tabela 1 abaixo, há a lista de alimentos que o portador de doença 

celíaca pode ingerir.  

Tabela 1: O que um celíaco pode comer 
CEREAIS  Milho, arroz, canjica. 

FARINHAS  De arroz, mandioca, milho, fubá fécula de 

batata, polvilho doce, polvilho azedo. 

GORDURAS Gordura vegetal, óleos e margarina. 

LATICÍNIOS  Leite e derivados  

CARNES E OVOS  Aves, bovinos, miúdos, peixes.  

HORTALIÇAS E LEGUMINOSAS  Folhosos, legumes, tubérculos, feijão, 

inhame, batata, mandioca,  

FRUTAS  Todas, in natura e sucos. 



 
 

 
1.2 O que um celíaco não deve comer 
  

Alimentos que contêm glúten, tais como trigo, aveia, centeio, cevada e malte, 

pães, cereais, bolos, pizzas, biscoitos, bolachas, macarrão. 

Produtos industrializados que contenham esses ingredientes em sua 

composição. 
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2. DIABETES 

É uma doença crônica caracterizada pela deficiência total ou parcial na 

produção da insulina, que é o hormônio responsável por regular a quantidade 

de glicose circulante no sangue através da transferência desse carboidrato 

para as células do corpo. A deficiência desse hormônio resulta em 

hiperglicemia crônica, associada a dificuldades de utilização de outros 

nutrientes como lipídios, proteínas e os demais carboidratos. 

 

2.1 Como orientar quanto à alimentação dos alunos com Diabetes Mellitus 
na Escola? 
 
A alimentação deverá ser semelhante a de todos os alunos, ou seja deve ser 

saudável, o equilibrada e consumida sem excessos, a fim de evitar transtornos 

na glicemia e indesejáveis aumento de peso corporal, o cuidado deve ser 

dotado quanto aos alimentos que contem açúcar refinado, sendo que o ideal é 

que sejam substituídos por adoçantes artificiais. Portanto, o aluno com 

diabetes não precisa ser submetidos a rígidas restrições alimentares, como 

pães, cereais e outras fontes de carboidratos, pois eles fornecem energia, 

especialmente durante a infância, já as preparações doces devem ser 

substituídas por uma versão sem açúcar ou por fruta. 

A socialização é muito importante para a prevenção do bem-estar do aluno 

com diabetes, portanto o aluno deve alimentar-se junto aos seus colegas. 

Observação: A Unidade Escolar deverá adquirir junto com os gêneros 

alimentícios, adoçante para o aluno com Diabetes, ficando atento a data de 

validade. 



 
 

 

 

3. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA (HAS)? 

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um processo multifatorial que leva ao 

aumento dos níveis de pressão arterial a valores acima daqueles considerados 

normais e traz como consequência lesões em órgãos- alvo como cérebro, 

coração e rins, precipitando complicações tais como o acidente vascular 

encefálico, insuficiência cardíaca e insuficiência renal. 

 

3.1 Quais Orientações Nutricionais e Alimentares para o Aluno com 

Hipertensão Arterial no Ambiente Escolar? 

 

São recomendadas dietas, que trazem vários benefícios à saúde, 

destacando-se a diminuição dos níveis de pressão arterial. Esse consiste numa 

dieta rica em frutas, hortaliças, leite e derivados desnatados e quantidades 

reduzidas de gordura saturada e colesterol; sugere ainda cardápios também 

pobres em gordura total; recomenda maior consumo de peixes e aves e 

redução de carne vermelha; enfatiza o uso de cereais integrais e reduz os  

doces e bebidas contendo açúcar. Por ser uma dieta rica em frutas e hortaliças 

e com controle de carne vermelha, ela é naturalmente pobre em sódio e rica 

em potássio e magnésio. 

Considerando todos os cuidados exigidos na alimentação do 

hipertenso e adaptando as recomendações da V Diretriz Brasileira de 

Hipertensão Arterial de nível individual para a realidade de uma cozinha 

escolar, aconselha-se: 

Redução da quantidade de sal na elaboração de alimentos; a 

Resolução do FNDE nº 26/2013 estabelece as seguintes quantidades máximas 

de sal: 

 

 1 g (um grama) de sal por dia, em período parcial, quando ofertada uma 

refeição; 

 1,5g (um grama e meio) de sal em período parcial, quando ofertada mais 

de uma refeição; 



 
 

 3,5g (três gramas e meio) de sal em período integral, quando ofertadas 

3 (três) ou mais refeições. 

 

Restrição na utilização das fontes industrializadas de sal: molhos 

prontos, sopas em pó, embutidos, conservas, enlatados, congelados e 

defumados. Segundo a resolução nº 26/2013 do FNDE, esses alimentos são 

considerados restritos, sendo sua compra limitada a 30% dos recursos 

repassados pelo FNDE. 
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4. INTOLERÂNCIA A LACTOSE 

Intolerância à Lactose é o termo utilizado para pessoas que não conseguem 

digerir produtos lácteos (leite e seus derivados). Esta impossibilidade de 

digestão geralmente ocorre em pessoas que não produzem a enzima lactase 

ou produzem-na em quantidade insuficiente para realizar a digestão da lactose. 

A maioria das populações têm uma perda progressiva da capacidade de 

absorção da lactose que inicia-se após os primeiros anos de vida. 

4.1 Quais Orientações Nutricionais e Alimentares para o Aluno com 

Intolerância a Lactose no Ambiente Escolar? 

Ao receber um aluno com diagnóstico de intolerância à lactose, é 

válido questionar sobre sua tolerância individual, que pode se identificada junto 

a um médico, preferencialmente o profissional que o diagnosticou. Essa 

informação é importante para a pessoa com intolerância à lactose e sua 

família, que poderão adequar as quantidades do açúcar na alimentação do 

intolerante. Além disso, a escola também deve ser informada dos principais 

sintomas e níveis de tolerância dos escolares com diagnóstico da doença, uma 

vez que poderá adequar suas preparações e trabalhar a educação alimentar e 

nutricional, com o objetivo de evitar o desenvolvimento dos sintomas e fazer a 

inclusão social do escolar. 

Veja na Tabela Abaixo a relação de pães que tradicionalmente não 

contém lactose em sua composição: 

 



 
 

 

Tabela 2: Pães que não contém lactose  

- Pão Francês 

- Pão Cervejinha 

- Pão baguete 

- Pão italiano 

- Pão ciabata 

- Pão árabe ou sírio 

- Para hambúrguer / cachorro-quente 

Na tabela posterior encontra-se a relação dos pães que 

tradicionalmente contém lactose em sua composição (preparados com 

manteiga, leite, queijo, etc): 

 

Tabela 3: Pães que contém lactose  

-Brioche 

- Pão de batata 

- Pão de forma 

- Pão de miga 

- Croissant 

- Pão de queijo 

 

IMPORTANTE: A lista de pães acima foi baseada em receitas 

tradicionalmente utilizadas por panificadoras. Para você ter certeza de que o 

pão que você está comprando não contém lactose, fale com a sua panificadora 

ou verifique o rótulo do produto. 

Leite - Substituir o leite de vaca por leite de soja integral. Se houver laudo 

médico atestando a intolerância à lactose, o leite de soja integral em pó deverá 

ser comprado pela U.E ou negociado com o responsável.  

Biscoitos- Integrais do tipo Cookies, pois estes são os únicos que não levam 

leite, margarina e nem outro tipo de derivado em sua composição. Há algumas 

crianças que toleram outros tipos de biscoito (maisena, água e sal e rosquinha 

de coco), devido ao nível da intolerância à lactose e, neste caso, pode manter 

os biscoitos do cardápio geral. 



 
 

Bolos- Substituir o leite por suco de alguma fruta. Neste caso pode ser feito 

para todos os alunos. Não usar margarina no preparo do bolo, tendo como 

opção o óleo. 

 REFEIÇÕES PRINCIPAIS 

Atenção! Nas preparações que levam leite como, os purês substitua 

por preparações sem leite, por exemplo, purê de batata por batata cozida. 
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