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Resumo 

 

Trata-se de um estudo cujo objetivo foi descrever as principais dificuldades das crianças 

celíacas levando em base os relatos dos seu principal cuidador. O referido estudo teve uma 

abordagem qualitativa e método descritivo conforme Ludke e Andre (2008), onde foram 

entrevistadas 8 mães de crianças intolerantes ao glúten entre 3 e 13 anos. Teve por objetivo 

descrever as dificuldades vivenciadas pelas crianças em questão, podendo se tornar relevante 

para instrumentalizar profissionais da saúde na assistência às crianças portadoras de doença 

celíaca, bem como na capacitação, orientação e acompanhamento de familiares cuidadores 

destas crianças. Poderá servir como fonte de conhecimento aos profissionais da saúde no 

processo de formação de discentes, além de estimular novas pesquisas no campo da saúde da 

criança. A doença celíaca é uma enteropatia imunomediada que causa danos as vilosidades do 

intestino, quando o celíaco ingere glúten tais vilosidades fazem a absorção da substância 

desencadeando assim as crises celíacas que são caracterizadas por inúmeros sintomas. 

Com base nas entrevistas realizadas definiu-se as seguintes categorias: o caminho percorrido 

até o diagnóstico, o impacto que a doença provoca nas dietas alimentares e no cotidiano das 

famílias, o conhecimento e a adaptação que a família precisa ter nos casos da criança com a 

doença Celíaca, as dificuldades encontradas em relação a aquisição dos alimentos e o cuidado 

especial com diagnóstico de uma doença com restrições alimentares em crianças. 

Considerando as referidas categorias acima chegamos à conclusão que a doença celíaca é uma 

patologia que requer um olhar diferenciado para que o diagnostico seja preciso, que o controle 

dos responsáveis sobre a ingesta de glúten varia de acordo com a fase da vida dos filhos, que 

necessita de cuidados quanto aos alimentos oferecidos para consumo pois nem todos estão 

adequados a legislação vigente no pais causando assim a contaminação cruzada.  

   Palavras-chave: Crianças celíacas, intolerância ao glúten, glúten, Alimentação. 
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Abstract 

 

It is a study whose objective was to describe the main difficulties of the celiac children taking 

on the basis of the reports of their main caregiver. This study had a qualitative approach and 

descriptive method according to Ludke and Andre (2008), where 8 mothers of children 

intolerant to gluten between 3 and 13 years old were interviewed. The purpose of this study 

was to describe the difficulties experienced by the children in question and could become 

relevant to instrumentalize health professionals in the care of children with celiac disease, as 

well as in the training, guidance and follow-up of family caregivers of these children. It can 

serve as a source of knowledge for health professionals in the process of training students, and 

stimulate further research in the field of child health. Celiac disease is an immune-mediated 

enteropathy that causes damage to the villi of the intestine, when the celiac ingests gluten such 

villous make absorption of the substance thus triggering the celiac crises that are characterized 

by numerous symptoms. 

Based on the interviews, the following categories were defined: the path taken until diagnosis, 

the impact that the disease causes in the diets and in the daily routine of the families, the 

knowledge and the adaptation that the family must have in the cases of the child with the 

Celiac disease, the difficulties encountered in relation to food acquisition and the special care 

with diagnosis of an illness with food restrictions in children. Considering the aforementioned 

categories, we conclude that celiac disease is a pathology that requires a differentiated look 

so that the diagnosis is accurate, that the control of those responsible for gluten intake varies 

according to the stage of the children's life, which requires of care for foods offered for 

consumption because not all are adequate to the legislation in force in the country causing 

cross contamination. 

Keywords: Celiac children, Gluten intolerance, Gluten, Difficulties.  

 

 

1- INTRODUÇÃO 
 

Doença Celíaca (DC) é a deficiência imunológica ao glúten que é uma substância 

encontrada com frequência na maioria dos grãos. Considerada como uma doença 

imunomediada é caracterizada por provocar lesões as vilosidades do intestino delgado. Essas 

vilosidades têm por função a absorção de nutrientes que são levados à corrente sanguínea. 

Quando essa absorção acontece ocorre a lesão acarretando inúmeras reações no organismo em 

questão (NELSON et al. 2014).  

A DC é a intolerância ou a hipersensibilidade a uma substância chamada prolamina que 

é encontrada no trigo, aveia, cevada e centeio. Nesses cereais existem 50% de prolamina que 

podem ser chamadas também de gliadinas. Essa patologia afeta tanto o sexo masculino como 

feminino, em qualquer faixa etária, porém, é mais provável que apareça entre 6 meses a 5 anos 

que é a fase de inserção e adaptação dos alimentos. Os sintomas da doença celíaca provocam 

são: diarreia crônica, desnutrição, falta de apetite e vômitos (ABREU et al. 2006).  
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Atualmente não existe dúvidas da proporção que a doença celíaca tomou no Brasil, e 

devido essa enorme abrangência os governantes tomaram algumas providencias. Segundo a 

lei federal nº10.674 de 16 de maio de 2003 ficou determinado obrigatoriedade de impressão 

nos rótulos de todo e qualquer alimento o seguinte comunicado ¨ Contém Glúten e Não 

Contém Glúten¨ em destaque e com letras de fácil leitura (BRASIL, 2003). 

A comissão internacional Codex Alimentarius, vem estabelecendo que os produtos com 

percentual igual ou superior a 0,3% de proteínas encontradas nos cereais que possuem glúten 

devem ser excluídos imediatamente da dieta de um indivíduo celíaco. Para essa medida ser 

possível, é primordial que se obedeça às leis estabelecidas que visem além dá inclusão do 

aviso de contém ou não glúten, é também obrigatório nas informações nutricionais ter o 

percentual com exatidão do glúten do alimento em questão (ABREU et al. 2006).  

Baseado no referido anteriormente esse estudo teve por objetivo compreender a vivência 

das crianças que são portadoras da doença celíaca (DC), bem como a adaptação com a dieta 

levando em conta a idade das mesmas, as dificuldades sociais e familiares que a patologia 

impõe às mesmas e suas famílias levando em base os relatos dos seu principal cuidador.  

Conforme o que foi descrito anteriormente este estudo apresenta o seguinte questionamento: 

De que maneira são vivenciadas as dificuldades enfrentadas crianças celíacas?  

Esta pesquisa se tornará relevante para instrumentalizar profissionais da saúde na 

assistência às crianças portadoras de doença celíaca, bem como na capacitação, orientação e 

acompanhamento de familiares cuidadores destas crianças. Poderá servir como fonte de 

conhecimento aos profissionais da saúde no processo de formação de discentes, além de 

estimular novas pesquisas no campo da saúde da criança e entre outros. 

 

2.  METODOLOGIA  
 

Para realização deste estudo foi feita uma pesquisa de campo que utilizou a abordagem 

qualitativa e método descritivo conforme preconiza Ludke e André (2008). 

O estudo foi realizado com o principal cuidador das crianças em questão. O 

questionário (ANEXO III) foi entregue a 15 cuidadores, entretanto 8 responderam, todos os 

cuidadores eram do sexo feminino e faziam acompanhamento nutricional das crianças na 

clínica Pulmonale em Anápolis-GO. Os questionários continham 12 perguntas abertas, os 

mesmos que foram entregues aos participantes que aceitaram participar após a entrega do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido - TCLE (ANEXO II). 
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O diretor da clínica foi inicialmente visitado para que fosse explicado o objetivo da 

pesquisa em questão, após aceite o mesmo assinou o Termo de Autorização (ANEXO I) para 

divulgação dos dados e autorizou que fosse aplicado os questionários com os pacientes da 

clínica.  

Os dados foram coletados, elaborados, analisados e interpretados, a análise qualitativa 

se caracteriza por buscar e conhecer situações e tem como objetivo de analisar o indivíduo em 

seu cotidiano social, econômico e demais aspectos do comportamento humano (LUDKE e 

ANDRE, 2008). 

 

 3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

3.1 DEFINIÇÃO 

Doença celíaca é uma enteropatia imunomediada crônica do intestino, delgado que é 

provocada pela inserção do glúten na alimentação em indivíduos que possuem pré-disposição 

genética para a patologia. Além dessa pré-disposição é necessário também fatores 

imunológicos e ambientais para que a mesma se manifeste (SILVA, FURLA NETTO, 2010). 

O glúten é encontrado nos principais cerais, trigo, centeio, aveia e cevada. É uma 

mistura de proteínas, as gluteinas e as prolaminas, que são divididas em dois grupos. As 

prolaminas prejudiciais para os celíacos são as secalinas do centeio, as aveninas da aveia, as 

hordeinas da cevada e as gliandinas do trigo. As gliandinas são proteínas monoméricas, ou 

seja, formada por apenas uma cadeia polipeptídica. É a proteína que tem maior índice de causa 

da doença. Até então existe certo desentendimento sobre o nível de toxidade das prolaminas 

encontradas na aveia (BRASILEIRO FILHO, 2006). 

A preponderância, vem mostrando que a patologia PE mais recorrente do que se 

esperava, porém, a frequência exata ainda é desconhecida. Por ser uma doença pouco estudada 

se comparada a outras, tem-se uma dificuldade quanto ao método terapêutico, diagnostico e 

propedêuticas exatas (SOUSA, FERREIRA, 2004). 

 Qualquer pessoa de ambos os sexos e diferente faixa etária pode ser diagnosticada 

celíaca, porém o maior índice é em crianças de 6 meses a 5 anos e em pessoas do sexo 

feminino. Também é predominante em indivíduos caucasianos, os não caucasianos 

representam uma minoria de pacientes celíacos. Devida ser uma doença de predisposição 

genética, familiares de 1º grau também precisam fazer exames específicos para a intolerância 

ao glúten (BRASIL, 2015). 
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3.2 CLASSIFICAÇÕES DA DOENÇA CELÍACA 

 

- Clássica/ Típica: É identificada por apresentar diarreia crônica que costuma ser 

acompanhada de perda de peso e distensão abdominal. Em casos menos frequentes pode vir 

acompanhado por falta de apetite, atrofia do glúteo, anemia e mudança súbita de humor. A 

doença celíaca típica pode vir a evoluir em um quadro clínico grave devido demora do 

diagnostico exato, e quando isso acontece chama-se crise celíaca e pode ser fatal devida 

desnutrição grave e hemorragia que possa vir a ocorrer (BRASIL, 2015). 

- Não clássica/ Atípica: Caracterizada pela ausência de manifestações digestivas ou presentes, 

porém, com sintomas imperceptíveis. O paciente quando tem a doença celíaca atípica as 

manifestações são isoladas (BRASIL, 2015). 

- Assintomática: É definida pela alteração sorológica e histológica do intestino delgado, e não 

apresenta nenhum tipo de manifestação clínica. Costuma ser mais frequente em parentes de 

1º grau de pessoas celíacas, e o método de identificação mais eficaz da classificação 

assintomática da intolerância ao glúten é através de marcadores sorológicos (SIQUEIRA, 

2014). 

- Lactente: São indivíduos diagnosticados precocemente que não apresentam lesões 

histológicas comprovadas, porém existe indivíduos que consome glúten após o diagnóstico, 

mas que permanecem sem nenhum sintoma. Esses mesmos pacientes não estão livres para 

sempre destes sintomas, pois mesmo que demore a patologia pode via a manifestar 

(SIQUEIRA, 2014). 

 

3.3 APRESESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

         As manifestações clínicas da DC são confusas, pois podem variar em grande escala e 

ser confundida com manifestações de outras doenças. Nas crianças acomete mais em idades 

precoces, devida a introdução previa do glúten na alimentação. Os sintomas que são relatados 

nesse início de descoberta da DC são clássicos: má absorção intestinal, diarreia, atraso no 

crescimento, deficiência nutricionais/vitamínicas, distensão abdominal e vômitos 

(SIQUEIRA, 2014). 

           De um modo geral a manifestação da DC em crianças está mudando, várias delas estão 

apresentando a patologia de forma atípica, ou seja, os sintomas característicos descritos acima 
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estão sendo alterados. O número que apresenta diarreia teve uma queda, considerando que era 

um sintoma que estava presente na maioria dos casos. Como consequências do aumento dessas 

manifestações atípicas observaram que a idade dos pacientes que são diagnosticados passou a 

ser em torno dos sete anos de idade, tendo assim maiores chances de apresentarem sintomas 

gastrintestinais. Estudos mostraram que pessoas do sexo feminino estão mais suscetíveis a 

serem portadoras da DC, porém, não é uma situação que possa ser relacionado há hormônios 

femininos (MURAHOVSCHI, 2013).  

           Crianças portadoras de DC possuem uma aparência característica, elas apresentam 

abdome distendido, nádegas pouco desenvolvidas membros inferiores e superiores pouco 

desenvolvidos e junto a essas características físicas apresentam de modo geral em boa parte 

dos casos diarreia, esteatorreia, constipação intestinal, perda de peso, retardo no 

desenvolvimento, irritabilidade e apatia, distúrbios dentários, anemia ferropriva, retardo da 

menstruação e puberdade (GALVAO et al. 2004).  

 

  3.4 DIAGNOSTICO 

 

Para que o diagnostico seja exato, deve-se ter em conta o estudo do quadro clínico do 

paciente porque um indivíduo celíaco possui um quadro bem sugestivo. Pessoas com história 

de anemia ferropriva, síndrome de down, osteoporose precoce e patologias hepáticas 

autoimunes são mais prováveis a desenvolver a DC (GALVAO et al.2004). 

Depois de realizado estudo do quadro clínico, exame físico e anamnese do paciente 

deve-se partir para os testes sorológico, genético e endoscópico (MURAHOVSCHI, 2013).  

Todos os testes descritos acima têm papel fundamental para que seja dado um 

diagnóstico fidedigno da doença celíaca. Os testes sorológicos são usados na maioria dos 

casos para detectar se o paciente irá precisar de biopsia no intestino delgado. Esse teste mostra 

a sensibilidade de IgA anti-TG2 que é na maioria dos casos descobertos antes dos 2 anos de 

idade, sensibilidade a IgA anti-EMA e IgA anti-tTG. Os testes devem ser realizados com 

prioridades que foram definidas da seguinte forma: em primeira instancia deve-se solicitar o 

IgA anti-tTG, porém a IgA anti-EMA deve ser feita quando não se tem certeza do diagnostico 

(BRASIL, 2015). 

Quando se trata de pacientes com a sorologia indicando DC, deve-se fazer biopsia 

intestinal. Em casos de sintomas severos e o teste sorológico negativo também pode ser 
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solicitado à biopsia. Outro exame disponível para o diagnóstico da DC é a genotipagem, que 

é recomendada para pacientes com quadros clínicos e sintomas severos da DC. Tal exame 

auxilia na descoberta de possíveis indivíduos que tendem a ser celíaco e tem como vantagem 

o segmento médico (BRASIL, 2015). 

 

3.5 TRATAMENTO 

 

O tratamento da doença celíaca é constituído basicamente na exclusão do glúten na 

dieta.  De certo modo a abdicação e a obediência à dieta totalmente sem glúten requer uma 

certa disciplina do paciente e dos familiares, no caso de pacientes pediátricos essa dedicação 

e monitoração da família deve ser mais intensa (ZONDONADI et al. 2010). 

         Situações como viajar, comer fora de casa, lanches escolares, passeis em casa de amigos 

ou parentes que não conhecem a respeito das privações dietéticas podem representar 

problemas e dificuldades de seguir a dieta e interferir na vida social do indivíduo 

(SDEPANIAN et al. 1999). 

No Brasil em 1994 surgiu a Associação de Celíacos do Brasil (ACELBRA), com o 

objetivo de minimizar as dificuldades da adesão do tratamento, que falam principalmente 

sobre a dieta. A alimentação está envolvida nos mais diversos significados e práticas 

alimentares, que vão desde o procedimento de preparo até o consumo desses alimentos 

(NELSON et al. 2014). 

Para a montagem da dieta deve ser levado em conta fatores culturais, condição 

socioeconômica e religião. Pacientes celíacos sofrem um rompimento obrigatório de 

alimentação tendo que ficar adepto a uma dieta isenta de glúten que consequentemente 

acarreta novos hábitos alimentares (ZONDONADI et al. 2010). 

A inserção dessa dieta isenta de glúten proporciona a uma melhora significativa na 

qualidade de vida de pacientes celíacos. O tratamento da DC é basicamente dietético onde 

deve-se retirar por completo o glúten da dieta por toda vida ou pelo tempo que for determinado 

pelo médico ou nutricionista, essa retirada vale tanta para pacientes sintomáticos ou 

assintomáticos. Tal dieta deve atender as necessidades de casa paciente levando em conta a 

faixa etária. Depois que é retirado o glúten da alimentação do paciente a resposta clínica é 

rápida, ou seja, o desaparecimento dos sintomas da doença é perceptível em dias ou semanas 

(MURAHOVSCHI; 2013). 
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4. DISCUSSÃO 

A par dos relatos das informantes da pesquisa os dados foram organizados por 

semelhanças e apresentados conforme a seguir:  

 

4.1 O caminho percorrido até o diagnóstico 

 

A grande maioria das mães relatam um caminho difícil até chegar ao diagnóstico da 

doença, que na experiência descrita necessita de conhecimento e persistência. 

 

Depois de muitas consultas com muitos gastropediatras, tratamentos, 

medicamentos e exames, sem a melhora dos sintomas (diarreia, constipação, 

vômitos, refluxo, irritação extrema, aftas, etc); insisti com a médica da minha 

filha solicitasse uma endoscopia. O resultado da endoscopia fui conclusivo 

para DC, e em seguida os exames de anticorpos confirmaram o resultado. Ela 

tinha 2 anos e meio, e apresentava sintomas  

desde os primeiros dias de vida. (E.1) 

 

Comentei com médico que meu filho estava sentindo dores na barriga, gases. 

Ele pediu exames e deu positivo. (E.2) 

 

Descobrimos por acaso. Minha filha desde que nasceu tinha diversos 

problemas que, apesar de passar por vários médicos, nunca fez o exame 

específico para a doença celíaca pq ela não apresenta os sintomas típicos da 

doença celíaca (diarreia, dor...).  A irmã (mais velha) foi ao gastro por ter 

sido internada com infecção gastrointestinal e, na consulta, eu pedi a médica 

que solicitasse exames para a irmã caçula. E quando saiu o resultado ficou 

constatado que a irmã caçula era celíaca e a irmã (mais velha) não era. (E.6) 

 
[...] ele passava mal mais nenhum medico de postinho descobria o que ele 

tinha (E.7) 

 

Para que o diagnóstico da doença celíaca seja conclusivo sem grandes problemas 

durante esse processo é necessário que o profissional em questão tenha um conhecimento 

específico para a DC.  Na maioria dos casos esses profissionais são especialistas em alergia 

ou gastropediatras onde os mesmos têm um passo a passo de diagnostico que é feito da 

seguinte forma: Exame de sangue, teste genético, biópsia do intestino, dieta e mais exames 

(DIAS; 2016). 

Levando em conta que pela rede pública de saúde não é fácil conseguir um 

agendamento para as especialidades em questão as crianças em que os pais têm a condição 

financeira relativamente maior sofre menos ate a conclusão do diagnostico. Profissionais que 

não estão acostumados com determinada doença confundem a patologia devido os sintomas 
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serem variáveis que vão de diarreia, dor abdominal, inchaço, perda de peso e desnutrição.  

Quando se trata de crianças tais sintomas são relativamente comuns em inúmeras 

patologias, sendo que a DC é facilmente confundida com intolerância a lactose, outras alergias 

alimentares e síndrome do intestino irritável (PAULA, CRUCINSKY, BENATI; 2014). 

 

4.2 O impacto que a doença provoca nas dietas alimentares e no cotidiano das famílias 

 

A respeito desse questionamento, as mães foram unânimes em responder sobre as 

dificuldades encontrados com alimentação dos seus filhos, dentro e fora de casa. 

 

Outra grande dificuldade é a falta de compreensão de amigos ou familiares. 

Enfim, minha filha só come em festa o que eu preparo pra ela. (E.1) 

 

Nas festas de família de 1 grau é mais fácil pq sempre fazem algo especifico 

pra ele , em outros lugares eu procuro levar e sempre dou comida pra ele 

antes de sairmos de cas.a (E.4) 

 

Acho bem difícil pois não há lugar seguro para se alimentar fora de casa. 

Tanto pela dificuldade de se encontrar alimentos seguros quanto pelo preço 

dos alimentos manipulados e industrializados para esse fim. Além da 

precariedade da rotulagem de produtos industrializados e da contaminação 

cruzada dos alimentos manipulados. O celíaco não é contaminado apenas 

pela ingesta de alimentos mas, também, pelos cosméticos, produtos de 

higiene, produtos de limpeza, remédios, produtos de consumo geral que 

levam glúten. Até mesmo pelos produtos de cultivo orgânico que levam 

glúten em sua adubação. (E.6) 

 
Os preços dos alimentos são altos e a gente substitui. (E.7) 

 

A maior dificuldade é se alimentar na rua ou em festas. (E.8) 

 

A DC infelizmente é uma patologia de pouco conhecimento perante a população, 

devido essa falta de conhecimento os familiares das crianças que são celíacas nem sempre 

conseguem compreender o grau de risco da doença e de como quebrar a dieta pode acarretar 

severas consequências para o mesmo (SOUSA, FERREIRA, 2004). 

Um dos maiores problemas quanto a alimentação dos celíacos é comer fora de casa, 

sendo que o risco de comerem algo contaminado é alto. Além da contaminação direta existe 

também a contaminação cruzada onde preparar alimentos para um celíaco é complicado pois, 

não podem ser preparados nos mesmos recipientes, mesmo lavando tais recipientes ainda sim 

pode ficar partículas de gluten nos mesmos. Explicar isso para familiares leigos sobre alergias 

alimentares é relativamente conturbador pois, na maioria das vezes os mesmos acham que é 

frescura ou modismo. Com base nisso muitos celíacos costumam levar consigo seu próprio 
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alimento (MURAHOVSCHI; 2013). 

 

4.3 O conhecimento e a adaptação que a família precisa ter nos casos da criança com a 

doença Celíaca. 

 

Nesta categoria as mães deixam evidente a necessidades de se conhecer bem sobre a 

doença e o cuidado que se deve ter para que a adaptação seja facilitada e os riscos de 

contaminação sejam minimizados. 

 
A contaminação cruzada [...] por causa dela é arriscado ao celíaco comer fora 

de casa, achar produtos confiáveis, ir à festas sem preparação, 

confraternizações, receber pessoas em casa. Toda a vida social é modificada. 

(E.1) 

 
Em casa eu e o marido tivemos que entrar na mesma dieta. A dificuldade é 

quando recebemos visitas. (E.2) 

 

 

[...] muitas vezes levo o alimento que ela pode. (E.8) 

 

A contaminação cruzada é um dos principais fatores que interferem para que um 

individuo celíaco consiga seguir sua dieta de forma correta e eficaz. Quando falamos de 

crianças celíacas a conscientização é mais dos responsáveis do que do próprio celíaco porque 

a família toda sente as dificuldades que são encontradas tanto no convívio social quanto em 

encontrar alimentos viáveis e seguros para o celíaco (PAULA; 2016). 

Quando falamos sobre responsáveis por um paciente celíaco é necessário que esses 

responsáveis possua um certo domínio sobre o assunto. Por ser uma patologia um tanto 

complexa quanto mais conhecimento sobre a mesma esses indivíduos tiverem mais fácil será 

a adaptação e aceitação dos mesmos (SDEPANIAN, MORAIS, FAGUNDES NETO; 2001).  

 

4.4 As dificuldades encontradas em relação a aquisição dos alimentos 

 

Para as entrevistadas, uma outra grande dificuldade após o diagnóstico de doença 

celíaca na criança é adquirir os alimentos, mesmo tendo conhecimento sobre eles, os mesmos 

nem sempre estão acessíveis a todos. Os preços abusivos, o risco da rotulagem não estar 

correta e a falta desse tipo de alimentação em todos os lugares, deixam os pais à mercê dessa 

realidade, tornando-os impossibilitados de viver uma rotina semelhante às outras pessoas. 
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[...] está mais fácil encontra-los em supermercados comuns, não apenas em 

lojas especializadas. Entretanto, aumentou também a quantidade de produtos 

ditos “sem glúten”, mas que não são seguros para celíacos devido à 

contaminação cruzada. (E.1)  

 

É complicado por vários motivos, as opções nos mercados e lanchonetes são 

poucas e caras e principalmente por conta da contaminação cruzada. (E.2) 

 

A falta de opções desses alimentos. [...] pois é uma alimentação que fica cara. 

(E.3) 

 

Alimentos são complicados porque os rótulos nem sempre são bem 

específicos e existe a contaminação cruzada. (E.4) 

 

Inúmeras dificuldades de encontrar locais apropriados para se comer fora de 

casa com segurança; preços abusivos e desproporcionais dos alimentos 

industrializados e manipulados sem glúten; falta de confiança nas rotulagens 

dos alimentos, tanto dos industrializados quanto dos manipulados; 

contaminação cruzada; discriminação por falta de conhecimento da doença 

por outras pessoas. (E.6) 

 

Foi muito difícil de achar alimentos sem gluten e sem lactose mais baratos, 

todos costumam ter um valor muito alto. (E.7) 

 

A lei antiga que determinava acerca dos produtos sem gluten possuía uma tolerância 

de quantidade mínima da substância menos nos produtos que vinham rotulados como “SEM 

GLUTÉN’’, levando em conta o grau da doença de cada celíaco a contaminação cruzada de 

forma mínima pode desencadear a sérios sintomas da DC. A partir da nova lei estabelecida 

pela ANVISA em 5 de junho de 2017 acerca da rotulagem de alimentos alergênicos as 

indústrias são obrigadas a descrever nos rótulos todo e qualquer traço de glúten, além de outros 

alimentos causadores de alergias alimentares.  

Conforme Afonso, Moreira, Jorge ;2016 os valores de alimentos sem glúten em 

mercados têm uma variável entre 45% a 1.246% de serem mais caros que os alimentos 

tradicionais. Hoje em dia já é possível encontrar restaurantes com cardápios glúten free 

entretanto os preços são altíssimos e ainda se corre o risco se ter contaminação cruzada. 

 

4.5 O cuidado especial com diagnóstico de uma doença com restrições alimentares em 

crianças 

 

As entrevistadas deste estudo relataram também que em relação ao diagnóstico em 

crianças, torna-se mais difícil, pois a compreensão nesta faixa etária fica prejudicada em 

relação às questões sociais, o olhar do outro, a relação com o outro e como o outro aceita essa 
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realidade nem sempre são positivos para a faixa etária e nem contribuem para a mudança nos 

hábitos de vida. 

 

Para criança é difícil entender e aceitar que ela não pode comer ou fazer algo 

que todos podem. Segurar a vontade!  Ficar respondendo a mesma coisa pra 

todo mundo e nem assim as pessoas entendem também é muito chato. A parte 

social é prejudicada também. A criança celíaca tem que ter cuidados que as 

outras crianças não. É como estar sempre em um ambiente hostil. Certo dia 

em uma peça de teatro infantil, o ator jogou farinha de trigo do palco. Às 

vezes é tenso! Por outro lado, as crianças se acostumam mais facilmente ao 

sabor, textura dos preparados sem glúten que um adulto. (E.1) 

 

 

[…] principalmente como ter uma vida social, sair com coleguinhas pra 

lanchar se não pode comer. As reuniões de família. Ele entende mais muitas 

vezes sai da dieta. (E.2) 

 

Manter a dieta pois criança não entende. (E.3) 

 

 

Sim , criança não tem um entendimento sobre o que é certo ou errado, o 

porque que pode ou não, mais imagino que quando ele for maior será mais 

fácil. Difícil o convívio com outras crianças que não são celíacas [...] ele 

sempre pergunta principalmente quando está com outras crianças ou vê algo 

em mercados. (E.4) 

 
 Crianças são basicamente levadas pelo que os outros fazem: se meu colega de escola 

ou familiar fez eu também posso fazer. Entretanto quando falamos de crianças celíacas esse 

“querer fazer” se torna impossível.  Explicar a uma criança que ela é diferente das outras que 

ela convive é difícil pois, uma criança não tem entendimento suficiente para aceitar e 

acostumar com os hábitos e alimentos que a doença impõe (PAULA; 2016). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Concluímos com esse estudo que o controle dos responsáveis sobre a ingesta de glúten 

varia de acordo com a fase da vida dos filhos. 

Este estudo pode constatar que o controle da ingesta de glúten por parte do paciente, 

não diferente da responsabilidade do cuidador é de fato um processo difícil de se conduzir. E 

se relacionado à faixa etária, percebe-se que o controle da ingesta de qualquer alimento, 

inclusive a dieta sem glúten, é maior em crianças abaixo de cinco anos.  

A respeito do controle da dieta sem glúten sobre as crianças em idade escolar, o mesmo 

passa a apresentar falhas, principalmente pequenas transgressões por parte da criança celíaca 

na hora do lanche da escola, em reuniões familiares e eventos sociais. Essa atitude das crianças 
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muitas vezes está atrelada à falta de conscientização e cuidado por parte da escola, familiares 

e amigos sobre a doença celíaca. Além disso, o celíaco diagnosticado nos primeiros anos de 

vida não tem lembrança absoluta da gravidade dos sintomas que apresentava, sendo esse 

fato enfrentado e testemunhado na época principalmente pelos responsáveis.  

A cerca dos produtos alimentícios industrializados, o que vem descrito na embalagem 

com o dizer "NÃO CONTÉM GLÚTEN" é específico e voltado para pacientes celíacos e 

segue conforme legislação vigente no país. Esses produtos estão presentes em lojas e 

supermercados, mas o alto custo dos produtos desencoraja a aquisição e o consumo. Existe 

também o fator que confunde na hora da compra dos produtos que não contenham glúten. 

Como por exemplo, as embalagens com o dizer "sem glúten" ou "livre de glúten" ou algo 

parecido não segue nenhuma legislação e, portanto, não deve ser consumido por celíacos pois 

corre o risco de estar contaminado.   

Sendo assim, cabe ao profissional enfermeiro ter conhecimento a respeito da doença, 

os principais fatores que interferem na qualidade de vida dos portadores fazendo uma 

avaliação desse processo, levando em conta que não deve ser um tópico para que limite a 

qualidade de vida desses indivíduos mais sim, avaliar a presença e gravidade dos sintomas, 

fazer os diagnósticos de enfermagem para auxiliarem no tratamento ao longo da vida 

mostrando as melhorias que já foram obtidas ao longo do processo quando se tem uma 

disciplina com as etapas e metas estipuladas para o tratamento.  
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ANEXO I 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO   

 

  Ilmo (a) Sr. (a):  Leonardo Cunha Teixeira 

 

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CAMPO DE PESQUISA 

 

Solicito a instituição Pulmonale da cidade de Anápolis abertura de campo de pesquisa 

para realização de coleta de dados para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, 

componente obrigatório para conclusão do Curso de Enfermagem. 

Título do trabalho: Dificuldades vivenciadas por crianças que se descobrem portadoras 

de doença celíaca. 

Objetivo da pesquisa: Descrever as principais dificuldades que são encontradas pelas 

crianças frente à descoberta de portarem a doença celíaca.  

Letícia Silva Carvalho Matricula 181001000300005. 

As informações coletadas são de caráter confidencial, ou seja, os dados contidos no 

trabalho no projeto não apresentarão nenhuma identificação do sujeito ou da instituição 

pesquisada. 

A aplicação dos instrumentos de coleta de dados fora realizadas mediante prévio 

consentimento da instituição com data e horário marcado antecipadamente. 

 Agradecemos vossa contribuição na formação de nossos alunos (as),  

 

Atenciosamente,  

 

 

  ______________________________________________________________________ 

Orientadora: Leila Batista Ribeiro 

 

 

______________________________________________________________________ 

Coordenadora do Curso de Enfermagem: Danielle Ferreira Silva 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Proprietário/Responsável: Dr. Leonardo Cunha Teixeira CRM GO 7718 
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ANEXO II 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

O (a) Senhor (a) está sendo convidado a participar do projeto: Dificuldades vivenciadas 

por crianças que se descobrem portadoras de doença celíaca. O objetivo deste estudo é 

descrever as principais dificuldades que são encontradas pelas crianças frente à descoberta de 

portarem a doença celíaca. 

O (a) Senhor (a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 

pesquisa e lhe será assegurado o anonimato de seu nome, sendo que o mesmo será mantido no 

mais rigoroso sigilo; bem como a omissão total de quaisquer informações que permitam 

identificá-lo (a). 

 A sua participação se dará por meio de um questionário a ser realizada em data, horário 

e local a serem definidos conforme sua disponibilidade, sendo respeitado o tempo de cada um 

para que a mesma transcorra de maneira tranquila. Informamos que o Senhor (a) pode se recusar 

a responder qualquer questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo para o senhor (a) no seu entendimento. 

 Os resultados da pesquisa serão divulgados aqui na cidade de Anápolis, podendo 

inclusive ser publicado posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão 

sobre a guarda dos pesquisadores. 

 Se o (a) Senhor (a) tive qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor, entrar em 

contato com a Coordenação de ENFERMAGEM na faculdade Fibra, pelo telefone (62) 3313-

3500 em horário comercial. 

 Este projeto está em processo de aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade Fibra Anápolis - GO. Qualquer dúvida com relação à assinatura do TCLE ou os 

direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos através do telefone: (62) 98314-1313 e falar 

com Leila Ribeiro - Pesquisadora Responsável. 

 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o Pesquisador Responsável 

e a outra com o sujeito da pesquisa. 

 

_________________________________________________________________ 

                Nome / assinatura: Sujeito da Pesquisa 

 

 

_________________________________________________________________ 

                  Nome e assinatura: Pesquisador Responsável 

 

 

Anápolis, ___ de __________de 2018. 
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ANEXO III  

FACULDADE BRASIL CENTRAL - FIBRA 

ENFERMAGEM 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA UTILIZADA PARA REALIZAÇÃO DA PESQUISA. 

 

1 – Como você percebe a impossibilidade de ingesta de alguns alimentos pelo portador? 

2 – Você percebeu mudanças na vida do celíaco, após a descoberta da doença? 

3 – Que dificuldades o celíaco enfrenta para manter a dieta sem o glúten? 

4 – Na escola ou em festas o celíaco consegue manter a dieta, nesses ambientes tem comidas 

que o mesmo pode ingerir?  

5- Como foi a Descoberta da doença? 

6 – Foram feitos outros diagnósticos antes da descoberta da Doença Celíaca?  

7 – No seu ponto de vista qual foi a pior fase para o celíaco?  

8 – Como cuidador como foi a sua adaptação inicial?  

9 – Você acha que é uma patologia complicada quando se trata de criança?  

10 – O celíaco em questão já perguntou para você o porquê de não poder ingerir tais 

alimentos?  

11 – Como você vê a doença celíaca?  

12 – Qual sua opinião quanto aos alimentos disponíveis para celíacos? 

 


