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RESUMO
A Doença Celíaca (DC) é uma intolerância à ingestão de glúten, contido em cereais como cevada, aveia, centeio,
trigo e malte, caracterizada por um processo inflamatório que envolve a mucosa do intestino delgado, ocasionando
atrofia das vilosidades intestinais e má absorção dos alimentos. A falta de conhecimento sobre essa patologia e a
complexidade do alcance ao diagnóstico prejudica a adesão ao tratamento e limitam as chances de melhora do quadro.
A orientação para uma dieta isenta de glúten (DIG) deverá ser realizada após a definição do diagnóstico, que na
maioria das vezes envolve a elaboração de testes sorológicos e biópsia intestinal. Esse estudo objetivou realizar uma
revisão bibliográfica acerca da DC abordando a importância da dieta na vida dos indivíduos, favorecendo a qualidade
de vida e promovendo estratégias que favoreçam uma alimentação mais adequada e segura. A revisão bibliográfica
utilizou bases de dados eletrônicos (Lilacs, Scielo, google acadêmico) e teses que abordassem o tema de estudo. Esta
revisão bibliográfica mostra a importância das práticas e estratégias alimentares para melhoria da qualidade de vida
do paciente celíaco. Desse modo o único tratamento disponível tem como base a DIG, que apesar de não ser uma
tarefa nada fácil, a indústria alimentícia vem inovando e ampliando a produção de alimentos com glúten. Cabe então
ao nutricionista orientar na assistência relativa à escolha, no estado nutricional, aos riscos da contaminação cruzada,
ensinar a ler os rótulos dos alimentos e nas orientações relacionadas a insuficiência de absorção de nutrientes.
Palavras-chave: Doença Celíaca (DC), Glúten, Qualidade de vida, Estratégias alimentares.

ABSTRACT
Celiac disease is an intolerance to the ingestion of gluten, contained in cereals such as barley, oats, rye, wheat and
malt, characterized by an inflammatory process that involves the mucosa of the small intestine, causing atrophy of
the intestinal villi and malabsorption of food. The lack of knowledge about this pathology and the complexity of
reaching the diagnosis impairs treatment adherence and limits the chances of improving the condition. The orientation
for a gluten-free diet should be carried out after the diagnosis has been defined, which in most cases involves the
elaboration of serological tests and intestinal biopsy. This study aimed to carry out a bibliographic review about celiac
disease addressing the importance of diet in the lives of individuals, favoring quality of life and promoting strategies
that favor a more adequate and safe diet. The bibliographic review used electronic databases (Lilacs, Scielo, google
scholar) and theses that addressed the topic of study. This bibliographic review shows the importance of dietary
practices and strategies for improving the quality of life of celiac patients. Thus, the only treatment available is based
on a gluten-free diet, which despite not being an easy task, the food industry has been innovating and expanding the
production of food with gluten. It is then up to the nutritionist to guide in the assistance related to the choice, in the
nutritional state, to the risks of cross contamination, to teach to read the food labels and in the guidelines related to
the insufficient absorption of nutrients.
Keywords: Celiac Disease, Gluten, Quality of life, Food strategies.
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Práticas e estratégias alimentares para qualidade de vida

INTRODUÇÃO

ausentes em aproximadamente 40% dos

A doença celíaca (DC) é uma enteropatia
desencadeada pela ingestão do glúten por
indivíduos geneticamente predispostos, onde
a fração proteica presente no trigo, cevada,
centeio e malte gera gradativamente o processo
inflamatório na mucosa do intestino delgado,
levando a atrofia das vilosidades intestinais, má
absorção dos alimentos e uma diversidade de
ocorrências clínicas

(1-3)

.

O glúten é um componente proteico
com frações chamadas de gliadina responsável
pela consistência e viscosidade da massa e
a glutenina contribui para a elasticidade, a
gliadina é o componente do glúten que dá
início ao dano na mucosa. Sua aplicabilidade
na indústria é variada, desempenhando papel
fundamental na determinação da qualidade do
alimento, particularmente no cozimento, ao
conceder capacidade de absorção de água e
retenção de gás

(4, 5)

.

Existem três formas clínicas principais
da DC: clássica com sintomas típicos, atípica,
assintomática ou silenciosa. A categoria clássica
se manifesta nos primeiros anos de vida após
a introdução do glúten a dieta, é caracterizada
por diarreia crônica, geralmente com distensão
do abdome e perda de peso, estes sintomas
são frequentemente associados com perda de
gordura subcutânea(6-8).
A

forma

gastrointestinais

atípica,
estão

os

sintomas

completamente

indivíduos afetados, no entanto, os pacientes
apresentam manifestações extra intestinais,
tais como, baixa estatura, deficiência de ferro,
osteoporose. A assintomática é determinada
pela comprovação da presença de anticorpos
e biópsia anatomopatológica do intestino
delgado na ausência de sintomas da doença(8-10).
O diagnóstico da DC é feito com
base nas combinações entre os achados
clínicos principais: O exame clínico, exame
físico e anamnese minuciosa, além da análise
histopatológica do intestino delgado e dos
marcadores séricos: Anticorpos antigliadina,
antiendomísio e antitransglutaminase tecidual.
O diagnóstico final é a biópsia no qual avalia
a mucosa anormal do intestino delgado
proximal, com as vilosidades atrofiadas ou
ausentes, aumento no comprimento das criptas
e no número de linfócitos intra-epiteliais(11-13).
A predominância da DC é em torno
de 1% da população global, com elevada
diferença entre os países. No Brasil, estudos
sorológicos estão evidenciando um aumento
na incidência da doença na população em
geral, porém ainda estão subdiagnosticados.
A falta de conhecimento sobre essa patologia
e a complexidade do alcance ao diagnóstico
prejudica a adesão ao tratamento e limitam as
chances de melhora do quadro(14-16).
Independente da condição clínica da
DC a terapia básica para os portadores desta
patologia, inclui a exclusão de preparações
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contendo trigo, cevada, centeio e malte, faz-se

após o início do tratamento, porém, uma

necessário para proteger a mucosa do intestino

parcela de indivíduos celíacos, mantém as

delgado, além de evitar novas inflamações. A

lesões intestinais mínimas e alterações de

dieta sem glúten é uma alternativa saudável

permeabilidade intestinal, mesmo diante da

desde que a alimentação seja compensada

negação sorológica(25-27).

pela ingestão de outros grãos integrais, e de

O tratamento dietético visa eliminar

hortaliças de baixa densidade energética(10, 17, 18).

as alterações fisiopatológicas e intestinais,

A adesão ao tratamento não constitui

facilitar e favorecer a absorção de nutrientes,

uma tarefa fácil, o paciente celíaco encontra

recuperar o estado nutricional e melhorar a

dificuldade no acesso e na disponibilidade

qualidade de vida dos celíacos. O paciente que

dos alimentos sem glúten, devido à pequena

não adere ao tratamento apresenta maior risco

oferta e ao custo elevado desses alimentos

de mortalidade, o que reforça a necessidade do

sendo fora de alcance das classes sociais menos

cumprimento do planejamento alimentar(28-30).

favorecidas.

Assim como o indivíduo pode

É

importante

seguir

à

dieta

enfrentar outros problemas que são as prováveis

rigorosamente ao longo da vida, pois pequenas

contaminações de produtos por traços de

quantidades de glúten possibilitam a não

glúten, e as deficiências nutricionais em relação

manifestação dos sintomas clínicos em alguns

ao macronutrientes e micronutrientes(19-21).

pacientes com DC, acarretando em uma

O monitoramento da DC é feito pelo

interpretação errônea desse fato, como uma

nutricionista e uma equipe multidisciplinar. Uma

cura da doença, ou seja, é necessário que o

vez diagnosticada a patologia, é fundamental

paciente entenda a doença e o seu tratamento(26,

uma avaliação criteriosa do estado nutricional

27, 31)

.

para a correção de carências nutricionais, assim

Com isso, objetivou-se realizar uma

como orientar sobre preparo e o consumo dos

revisão bibliográfica acerca da DC abordando

alimentos isentos de glúten e desenvolver um

a importância da dieta na vida dos indivíduos,

planejamento alimentar dentro das necessidades

favorecendo a qualidade de vida e promovendo

fisiológicas, psicológicas e econômicas de cada

estratégias que favoreçam uma alimentação

portador da doença(22-24).

mais adequada e segura.

A terapêutica nutricional geralmente
leva a solução ou melhora do quadro clínico
em indivíduos sintomáticos. Os anticorpos
reduzem gradualmente com a cura das lesões
intestinais que ocorrem entre 6 e 24 meses

MATERIAIS E MÉTODOS
O presente estudo é uma revisão da
literatura, utilizando bases de dados eletrônicos
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(Lilacs, Scielo, google acadêmico) e teses que

ligada às prolaminas(33-35).

abordassem o tema de estudo, utilizando os

As prolaminas, nos grãos de trigo podem

seguintes termos: doença celíaca (DC), glúten,

ser explicadas como frações monoméricas

práticas e estratégias alimentares na DC.

subdivididas, segundo seu seguimento de

Foram selecionados estudos escritos

aminoácidos na porção N-terminal, nos tipos

na língua portuguesa e inglesa, que continham

α- β-, γ- e ω-gliadinas, representando cerca de

os descritores selecionados acima. Em seguida

50% da quantidade total do glúten e tem sua

buscou-se selecionar os estudos que tinham

formação de aminoácidos rica em glutamina

maior concordância com o tema da pesquisa,

(37%) e prolina (17%), e se diferem de acordo

tendo por finalidade a produção de uma revisão

com o cereal, sendo a gliadina no trigo, secalina

crítica sobre o tema.

no centeio, hordeína na cevada e avenina na

REFERENCIAL TEÓRICO
A DC é caracterizada pela intolerância
ao Glúten, sendo uma alteração autoimune,
gerando, a partir da ingestão do mesmo,
desconforto na região do abdome, reportada
pelo paciente em forma de dor. O mecanismo
autoimune ocorre no intestino delgado em
indivíduos com a referida pré disposição. Segue
tópicos contendo maiores detalhes sobre o
tema(5, 32).

aveia(33, 36, 37).
As duas proteínas gliadina e gluteninas
associadas têm a propriedade de compor junto
com a água, uma substância considerada elástica,
insolúvel e aderente em água, conhecido como
o glúten, sendo elemento fundamental, pois ele
é o principal componente para textura da massa
de pães, bolos e de outros alimentos(38-40).
Sendo assim, o glúten é reconhecido
com uma proteína muito importante para
elaboração de alimentos que necessitam de
crescimento, devido as finas membranas que
são produzidas retêm as bolhas de gás formadas

Glúten
O glúten pode ser entendido como
a fração proteica dos grãos de cevada, aveia,
trigo e centeio, sendo constituído por dois
grupos: o das gluteninas que são proteínas
consideradas insolúveis em solução etanoica, e
o das prolaminas que são proteínas solúveis em
solução etanoica. No entanto, a parte tóxica do
glúten para pessoas com a DC está diretamente

pelos agentes do crescimento. Desse modo, o
glúten passa por um processo de desnaturação
em contato com o calor, produzindo uma
crosta que demarca as entradas geradas pela
expansão do gás no interior da massa dando
um aspecto crocante aos produtos(19, 41, 42).
No entanto, o glúten vem mostrando
alguns malefícios, pois ao chegar no intestino
ocorre uma conversão, onde se transforma
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em uma forma de cola, grudando nas paredes

Durante a Segunda Guerra Mundial,

e gradativamente causando uma saturação do

um fato decisivo para maiores esclarecimentos

aparelho digestivo, dores articulares, aumento

acerca da doença, ocorreu devido à grande

da gordura na região do abdômen, alergias

escassez de alimentos para a população,

cutâneas, enxaqueca e depressão, além do mais,

principalmente do pão e, com isso, foi

o glúten para um paciente celíaco, debilita

observado que nesse período houve uma

e ataca as vilosidades do intestino delgado,

diminuição dos sintomas clínicos dos pacientes

ocasionando uma má absorção dos nutrientes

com DC. Logo após o fim da guerra, e com a

presentes no alimento(32, 41, 43).

reintrodução do pão na alimentação, verificouse o retorno dos sintomas(27, 44, 46).

Histórico da DC

Neste período da Guerra, percebeu-se

A primeira descrição que se conhece

que só uma dieta livre de trigo seria capaz de

de uma patologia semelhante a DC surgiu no

diminuir os sintomas das crianças acometidas

século II d.C., sendo descrita por Aretaeus da

pela DC, devido ao período de escassez de pão.

Capadócia, que usou o termo derivado do grego

Antes disso, só se observou que o problema

“koiliakos” que significa “aqueles que sofrem do

estava no trigo e não no amido(21, 25, 46).

intestino” para descrever um caso cujos sintomas
eram diarreia e má absorção(21, 27, 44).

A partir de 1950, o trabalho “On the
Coeliac Affection” demonstrou que os sintomas

Já em 1888, na Inglaterra, Samuel Gee foi

estavam relacionados ao trigo e centeio. Em

responsável pela primeira descrição dita moderna

1952, o glúten foi associado aos sintomas de

da doença, baseada em conhecimentos médicos

DC, graças a um grupo de pesquisadores de

da época, onde observou crianças que possuíam

Birmingham, na Inglaterra, que identificaram o

sintomas como distensão do abdome, diarreia

glúten no trigo, cevada e centeio(21, 45, 46).

e dificuldade para ganhar peso, e sugeriu que

A primeira conferência internacional,

tais sintomas eram relacionados a alimentação,

onde foi definida a DC, ocorreu em 1969.

porém, não conseguiu identificar qual alimento

Na década de 70, com o avanço da ciência,

poderia dar origem a tal doença(18, 21).

foram desenvolvidos testes sorológicos que

Séculos depois, em 1930, foi observado o

permitiam um amplo diagnóstico e alteração

primeiro paciente com uma doença relacionada

da epidemiologia da doença, além de um

ao trigo. Tratava-se de uma criança que ingeriu

conhecimento maior e mais especifico sobre o

trigo e manifestou erupções na pele e má absorção

glúten contido nos alimentos(18, 44).

intestinal(25, 45, 46).
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Epidemiologia da DC

Desta forma, estima-se que existam 300 mil

A prevalência da DC é similar em

brasileiros portadores da doença, com maior

diferentes regiões do mundo, assim como

incidência na região sudeste, onde a patologia

a incidência. O risco de progressão da DC é

atinge predominantemente os indivíduos de

elevado aproximadamente 10% a 20% em

cor branca. (53-55).

parentes de primeiro grau de pessoas com essa
enfermidade. A prevalência em escala mundial

Fisiopatologia da DC

demonstra uma dominância no sexo feminino,

A DC é causada por uma intolerância

em uma proporção de 2:1, mais frequente em

permanente ao glúten e imunologicamente se

adultos do que em crianças e com 22% e 25%

expressa por uma enteropatia mediada por

dos novos casos diagnosticados ocorrendo em

linfócitos T, manifestando-se geralmente em

indivíduos com mais de 60 anos(18, 47-49).

indivíduos pré-dispostos geneticamente, nos

A DC apresenta uma distribuição
preponderante na América, Estados Unidos

quais ocorre um processo inflamatório na
mucosa do intestino delgado(56).

e Canadá, sendo rara em Nativos Africanos,

A inflamação ocasionada provoca uma

Japoneses ou Chineses. A DC manifesta em

série de manifestações clínicas que afetam

todas as idades, mas acomete majoritariamente

principalmente o trato gastrointestinal, mas

indivíduos entre seis meses a cinco anos de

também acomete outros órgãos e sistemas

vida, tendo sido, cada vez mais, diagnosticada

como pele, sistema nervoso, fígado, sistema

em adolescentes, adultos e idosos(18, 50, 51).

endócrino, ossos e até sistema reprodutivo(1, 44).

Cerca de um terço dos pacientes com

O

processo

começa

no

trato

DC é destacada como grave, uma vez que

gastrointestinal, sendo digerido gerando a

a maioria não apresenta sintomas clínicos.

gliadina, um peptídeo imunogênico e resistente

Além disso, ocorre atraso entre o início dos

à degradação que atravessa o epitélio intestinal

sintomas e o diagnóstico, mantendo-se ainda

e sofre desaminação pela transglutaminase

subdiagnosticada apesar dos avanços no

tecidual

conhecimento do âmbito clínico e nas técnicas

imunogenicidade(16, 24).

de rastreio e diagnóstico(18, 52).

(TTG),

o

que

aumenta

sua

A TTG é uma enzima dependente do

No Brasil, em um estudo realizado em

cálcio liberada na presença de inflamação e se

Brasília, foi identificada uma prevalência de 0,3%

encontra aumentada em indivíduos com DC,

(1:294) para a DC, o que revela a importância

quando, com a desaminação da glandina, resulta

de estudos no panorama brasileiro, já que

em derivados peptídeos com resíduos de ácido

dados estatísticos oficiais são desconhecidos.

glutâmico. A TTG confere-lhe carga negativa,
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que vão se ligas as moléculas HLA classe II
HLADQ2 e DQ8 em pacientes geneticamente

Manifestações clínicas

predispostos(16, 24).

Sabe-se que a DC é uma patologia

Os linfócitos TTG são apresentados a

com manifestações clinicas variadas e que são

células T CD4+ e estas são ativadas liberando

influenciadas por vários fatores, dentre eles a

diversas citosinas pró-inflamatórias (IFN-γ,

autoimunidade, assim, a quantidade de glúten

IL-2 e IL-21), sendo o IFN-γ responsável pela

na alimentação, a sensibilidade ao glúten e

degradação da matriz extracelular e membrana

questões relacionadas ao aleitamento materno

basal,

são umas das influências apresentadas pelo

além

de

estimular

os

linfócitos

intraepiteliais (LIE) citotóxicos CD8+(56).

indivíduo com DC(18, 46).

As células TCD4+ e os LIE CD8,

As manifestações da DC se apresentam

por sua vez, desempenham papel central

de várias formas que incluem sintomas ou não,

na patogênese da DC provocando lesões

tendo características variadas e comparadas a

epiteliais, dano tecidual e atrofia das vilosidades

um “iceberg”, no qual a parte visível são os

intestinais(16, 44).

pacientes sintomáticos e os assintomáticos

O intestino delgado possui a mucosa
e a submucosa que formam pregas com até

são representados pela parte submersa do
iceberg(25, 27).

8mm de altura e 5cm de comprimento, com
vilosidades que revestem essas camadas e

•

aumentam a área de superfície intestinal,

Também

melhorando a absorção(57, 58).

Forma Típica
conhecida

como

forma

clássica, foi descrita pela primeira vez por

Quando ocorre o consumo de glúten

Samuel Gee em 1988, apresentando um

por pessoas com predisposição para a DC

quadro clínico de má absorção intestinal que

são ativados mecanismos imunológicos e

inclui diarreia, esteatorreia, dor no abdome,

inflamatórios, que conduzem à atrofia das

alteração de humor, perda de peso, flatulência,

vilosidades intestinais(16, 44).

distensão do abdome, edemas, mal-estar e

Essa atrofia vai gerar uma lesão na

fadiga, deficiência de nutrientes e vitaminas,

mucosa, de aspecto liso, características da DC,

além da possibilidade da ocorrência de vômitos

sendo a resultante dessa condição a diminuição

e anemia em casos mais precoces(1, 55).

da área de superfície de absorção de nutrientes

Esta forma da doença geralmente se

importantes para o organismo, provenientes da

inicia nos primeiros meses de vida, após o

alimentação. Esse cenário resulta em uma má

contato da criança com o glúten na alimentação,

absorção geral de nutrientes(56).

onde a criança começa a apresentar sintomas
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típicos como perda de massa muscular, baixa

e observações físicas. Esses pacientes que

estatura, diarreia, perda de peso, edema, anemia

conseguem notar

ferropriva e diminuição da massa glútea(18, 25, 55).

fadiga e diminuição do apetite são considerados

pequenos sintomas como

de um subtipo da forma silenciosa por serem
•

Forma Atípica

sintomas que não levantam suspeitas clínicas(55,

Nesta forma também chamada de

59)

.

não clássica, ocorre à falta ou pequenos
sintomas gastrointestinais e eles se apresentam

•

tardiamente em crianças, além de possibilitar a

Pacientes desta forma da doença não

ocorrência de sintomas extremamente leves ou

apresentam funcionamento normal da mucosa

a apresentação de um sintoma único(25, 55).

intestinal,

Os

sintomas

apresentados

Forma Latente

mesmo

apresentando

ausência

são:

ou presença de sintomas. Nessa forma, os

dermatite, distensão do abdome, fadiga,

testes sinalizando positivos para DC, pois, ao

infertilidade, anemia ferropriva, enxaqueca

consumir glúten, apresentam alterações nas

crônica, anorexia, depressão, ansiedade, aborto

mucosas intestinais causadas pelo consumo(1,

espontâneo, parto prematuro, mau humor,

59)

.

osteoporose, doenças neurológicas, artrite,

Nessa forma, o paciente tem testes

doenças hepáticas, osteopenia e defeitos no

laboratoriais positivos para DC, mas não

esmalte dos dentes(18, 55).

adoece completamente, apresentando apenas
uma inflamação discreta. É como se fosse

•

Forma Silenciosa

Esta forma é assintomática e geralmente
é descoberta ocasionalmente por meio de

uma fase antecedente da doença, todavia, o
distúrbio pode não progredir e permanecer
nessa fase(18, 25).

testes sorológicos com anticorpos específicos
positivos, onde a biopsia intestinal desse grupo

•

revela grave lesão da mucosa e evidências de

A forma refratária pode ser dividida em

atrofia das vilosidades, sendo mais comum

tipo 1 e tipo 2. Na forma tipo 1 os linfócitos

em familiares de primeiro grau de indivíduos

possuem infiltração normal no intestino e

celíacos e por essa razão o diagnóstico é feito

no tipo 2 já apresentam uma atividade mais

por rastreio de pessoas com alto risco para

maligna, com infiltração anormal de linfócitos.

desenvolver a DC(38, 59).

Com isso, esses pacientes possuem maior

É possível, também, observar alterações

Forma Refratária

predisposição para linfomas e úlceras(45, 60).

sutis nestes indivíduos com exames detalhados
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Esta forma se caracteriza por pacientes
que não respondem a uma dieta com exclusão

desenvolvimento puberal, atraso da menarca e
irregularidade da menstruação(27, 62).

total de glúten com persistência de alterações da

Doenças hepáticas e DC estão associadas

mucosa intestinal e de sintomas graves, muitas

desde o século 70. A causa relatada é a de que

vezes o paciente necessita de um tratamento

o intestino do celíaco está prejudicado e isto

alternativo pela falta de resposta na exclusão

facilita que toxinas e substancias maléficas que

do glúten(1, 60).

podem causar inflamação atravessem a barreira
intestinal devido à maior permeabilidade no

Doenças associadas

intestino do celíaco(63, 64).

A DC não controlada corretamente

A hepatite celíaca é a doença mais

pode favorecer ou provocar o surgimento de

comum nas lesões hepáticas, sendo um

doenças e distúrbios, sendo bem descrito na

distúrbio moderado da função do fígado

literatura a existência de um variado e grande

caracterizado por uma inflamação peritoneal,

número de doenças sendo associadas à DC,

hiperplasia de células de Kupffer e elevação

podendo surgir em pacientes de todas as faixas

de aminotransferases, podendo ser reversível

etárias(7, 61).

com exclusão do glúten da dieta e recuperação

As doenças autoimunes são muito

da

estrutura

intestinal,

possibilitando

a

presentes, afetando dez vezes mais pacientes

normalização das enzimas hepáticas de 6 a 12

com DC comparando com a população geral,

meses após início do tratamento(63, 64).

favorecendo este quadro é a predisposição

A doença conhecida como dermatite

genética ou antígenos do sistema HLA (antígeno

herpetiforme é causada pela sensibilidade ao

leucocitário humano), onde dentre estas

glúten, sendo caracterizada por sensação de

doenças se destacam a diabetes mellitus tipo

queimação e inflamação cutânea crónica com

1, distúrbios da tireoide, doença de Addison,

erupções na pele distribuídas principalmente

doença hepática, cirrose biliar primária, lúpus,

na região dos cotovelos, joelhos, nádegas, face

cardiomiopatia e doenças neurológicas(7, 25).

e cabeça(18, 65).

Estudos evidenciam que 4 a 8% da

A biópsia intestinal desta doença é

prevalência de infertilidade está associada a

semelhante as alterações da DC, uma vez que

DC como um fator de risco e que a adoção

possui a mesma alteração na cadeia da proteína

de uma dieta sem glúten é capaz de reverter

IgA1 também encontrada na DC, sugerindo uma

esse quadro e reestabelecer a fertilidade. É

forte associação da dermatite herpetiforme e a

também relatado que pacientes mulheres

DC, onde o tratamento indicado para esta doença

com DC, possuem distúrbios como atraso no

inclui uma dieta isenta de glúten (DIG)(18, 65).
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Hábitos e perigos alimentares

visto que os pontos críticos de controle

A exclusão total das fontes de alimentos

na produção dos alimentos não podem ser

que contém glúten se mostra como a melhor

modificados em curto prazo.

forma de restabelecer os danos causados na

Uma das maiores dificuldades é encontrar

histologia do intestino e obter melhora nos

alimentos no mercado isentos de glúten, uma

sintomas, porém, o ato de se alimentar de forma

vez que o mesmo pode ser encontrado em uma

correta pode não ser tão simples, podendo se

ampla variedade de alimentos presentes no dia

tornar um transtorno para o paciente com

a dia como: pão, macarrão, sopas, torradas,

DC(17, 19).

cerveja, cerais, biscoitos, molhos, temperos,

Nesse contexto, a retirada total das

bolos, entre outros(17, 66).

fontes de glúten muitas vezes pode ser

Além disso, a falta de conhecimento e

influenciada por uma série de problemas como:

informação dos rótulos das embalagens leva

disponibilidade, custo alto, falta de informação,

ao consumo glúten inconscientemente, se

faixa etária do indivíduo, palatabilidade dos

tornando um perigo ao portador de DC, assim

alimentos, hábitos de consumir produtos ricos

como o perigo da utilização de medicamentos

em glúten e dúvidas sobre quais alimentos são

que contém glúten na composição de cápsulas

adequados para o consumo(66, 67).

e comprimidos(20, 21).

Adotar a uma DIG pode ser um desafio

Morais et al.(69), em um estudo sobre

principalmente em algumas faixas etárias como

a informação da presença de glúten nas

na adolescência, porque esses estão em um

embalagens de produtos alimentícios, informou

período mais susceptível a pressões sociais,

que aproximadamente 50% dos alimentos

culturais e econômicas, especialmente ao

observados não informavam adequadamente

frequentarem ambientes onde suas limitações

nas embalagens a presença de glúten.

alimentares possam causar embaraço e exclusão

Hábitos

envolvem

sentimentos

de grupos sociais, dificultando ainda mais a

individuais que se entrelaçam com valores

aderência ao tratamento(17, 21, 67).

culturais e familiares e se enraízam no indivíduo

Em um estudo feito por Magalhães et

e se sobressaem nos momentos de escolhas, se

al.(68), onde em um restaurante foi observada

expandindo para as escolhas alimentares, que

uma prevalência de contaminação cruzada por

quando restringidas, podem ser tornar algo de

glúten no momento da preparação dos pratos

difícil aceitação por romper com costumes ou

servidos no local, sendo este um perigo muito

até mesmo, valores afetivos(20).

presente neste contexto, além de se mostrar um

Nesta situação, restringir ou retirar

obstáculo importante para o estabelecimento,

alimentos de pacientes com DC pode influenciar
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para o surgimento de um comportamento

Sendo assim, o nutricionista exerce grande

inadequado e perigoso, uma vez que a falta ou

importância na assistência da orientação relativa

interrupção do tratamento acarreta prejuízos

à escolha, no estado nutricional, no preparo dos

no consumo de nutrientes e surgimento de

alimentos devido a contaminação por glúten no

sintomas desagradáveis para o paciente(20, 66).

processo de preparo ou distribuição do alimento
e nas orientações relacionadas a insuficiência de

Tratamento nutricional

absorção de nutrientes, devido ao tratamento da

No momento o único tratamento

DC ser apenas dietético e complicado no que

acessível para pessoas com DC, é uma DIG,

se refere à eliminação dos cereais que contêm

devendo ser uma exclusão permanente e

glúten da dieta(19).

definitiva. Em grande parte dos pacientes, a

Também,

existe

a

necessidade

retirada do glúten é satisfatória para a melhoria

de supervisão para análise frequente de

dos sintomas e precaução das possíveis

transgressões voluntárias ou não, adequação

complicações, porém essa orientação deverá

da ingestão dietética, e indícios de empenho

ser realizada após a definição do diagnóstico,

nutricional, que são razões fundamentais na

que na maioria das vezes envolve a elaboração

qualidade de vida da pessoa com a DC, onde o

de testes sorológicos e biópsia intestinal(5, 7, 32).

nutricionista incentiva a aceitação ao tratamento,

A alimentação desses indivíduos deve

evita a monotonia e orienta a ingestão alimentar,

envolver práticas alimentares abrangentes,

além de estar concentrado para que haja uma

que vão desde as estratégias relacionadas

modificação alimentar não traumática para

ao preparo do alimento até o seu consumo,

melhor aceitabilidade a dieta do indivíduo(19, 54).

mostrando a condição social, religião, questão

Desse modo, a alimentação do paciente

cultural, familiar e a época, além do fato de que

pode ser regulada com uma DIG, com o intuito

algumas pessoas tendem a recusar sabores que

de monitorar os resultados negativos da doença e

não estão adaptadas e continuam limitadas às

estabilizar a qualidade de vida, saúde do paciente

preparações específicas da sua cultura(32, 46).

e o bem-estar. A nutrição terapêutica, nesse

Dessa forma, fatores como esses podem

sentido, pode prevenir que outras patologias se

prejudicar a aceitação do paciente à DIG,

reproduzam no paciente celíaco, além de corrigir

cabendo ao nutricionista, realizar estratégias

deficiências nutricionais resultantes da má

que

financeiras,

absorção dos macro nutrientes e micronutrientes,

preferências e individualidades do paciente,

a exemplo do ácido fólico, deficiência de ferro, de

relacionada nesse caso a DC(19, 46).

vitamina B12 e de cálcio(35, 46).

envolvam

as

condições
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CONCLUSÃO

cruzada em casa ou na rua, ensinar a ler

A DC é considerada uma condição
crônica do intestino delgado de caráter
autoimune

desencadeada

pelo

consumo

de alimentos que possuem glúten. Sendo
decorrente

da

interação

de

condições

ambientais, predisposição genética, fatores
imunológicos e podendo se manifestar em
qualquer idade.
No

entanto

o

único

tratamento

conhecido para o paciente celíaco é a DIG,
mas é considerada uma condição cautelosa,

os rótulos dos alimentos e nas orientações
relacionadas a insuficiência de absorção de
nutrientes.
Desse modo, para que o paciente
com a DC obtenha uma melhor qualidade
de vida seguindo uma DIG, é necessário
primordialmente a conscientização do paciente
em relação a sua doença, apoio familiar,
compreensão, paciência e um pouco de rigidez
quando necessário para evitar efeitos negativos
da doença.

pois se alimentar de forma correta pode não
ser tão simples e se tornar um transtorno para
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