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	 Viver uma vida totalmente sem glúten é apenas o começo para as 
crianças e jovens diagnosticados com doença celíaca. A dieta sem glúten é essencial 
mas, ao mesmo tempo, tendemos a negligenciar o impacto emocional naqueles 
que sofrem discriminação por outras crianças por não poderem comer as mesmas 
comidas. Sem saber como lidar com esse descuido dos adultos, as crianças podem se 
fechar em si mesmas e se tornarem propensas à depressão”.

Peter Resnick, pai de uma criança vivendo com doença celíaca e membro do conselho 
da Fundação para a Doença Celíaca



	 Conviver com uma doença crônica que exige um 
comprometimento com uma dieta sem glúten por toda a vida pode ser difícil para 
qualquer pessoa. Para crianças e jovens, o impacto emocional e psicológico associada 
à doença celíaca pode ter desafios muito individuais e profundos. A necessidade de 
aderência total a uma dieta sem glúten pode causar muito estresse nas famílias 
e nos relacionamentos sociais e pode fomentar sentimentos de alienação social, 
inutilidade, baixa autoestima e depressão”

Marilyn Geller, CEO da Celiac Disease Foundation
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A. TERMOS E CONDIÇÕES
Por favor, leia este acordo na sua totalidade antes de usar. Esse Manual foi projetado para 
servir como um guia para provedores de assistência médica procurando identificar e tratar 
pacientes celíacos e outras condições relacionadas ao glúten. Utilizando este Manual você 
(um “Usuário”, coletivamente “Usuários”) concorda com os termos e condições a seguir.

B. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Recomendações fornecidas pelo National Children derivam da literatura baseada em 
evidências e equipe multidisciplinar de médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros 
e defensores da comunidade. As informações incluídas neste manual são apenas para 
fins informativos e educativos. A Children´s National fez esforços razoáveis   para garantir 
que as informações fornecidas sejam completas e apropriadas, com base em evidências 
científica. Contudo, Children’s National não garante que as informações fornecidas sejam 
sempre atuais. Além disso, este documento não reflete a melhor prática médica para 
todas as circunstâncias.  Usuários deste Manual não devem substituir as informações 
do profissional de saúde que os acompanha, nem devem depender exclusivamente das 
informações fornecidas ao renderizar um diagnóstico ou escolher um curso de tratamento 
médico. Antes de iniciar a implementação de qualquer uma das táticas discutidas aqui, 
os Usuários são aconselhados a procurar juízo médico separado e  independente sobre 
as questões levantadas pelo Manual, que devem incluir consulta com a equipe médica 
apropriada e outros prestadores de serviços de saúde relevantes.

C. PROPRIEDADE INTELECTUAL
Você concorda que a National Children retém todos os direitos, título e interesse no logotipo 
da Children’s National, e todas as outras marcas registradas, marcas de serviço, texto e 
imagens contidos neste documento, de acordo com as marcas registradas e leis de direitos 
autorais  dos Estados Unidos. Todas  essas propriedades intelectuais são consideradas 
propriedade exclusiva do Children´s National, exceto como identificado de outra forma. 
Todos os direitos são reservados. Nenhuma parte deste Manual pode ser modificada, 
reproduzida ou exibida para qualquer finalidade comercial ou pública sem permissão 
prévia por escrito da Children’s National. Quaisquer direitos autorais e marcas registradas 
que não sejam propriedade do Children´s National, que também pode ser referenciadas 
neste documento, permanecem propriedade de seus respectivos proprietários.

D. RESPONSABILIDADE
O Children´s National não garante o conteúdo do presente documento e especificamente 
se exime de extensão máxima permitida por lei, todas e quaisquer garantias, expressa ou 
implícita, de qualquer tipo ou natureza. O Children´s National não será responsável sob 
qualquer circunstâncias para quaisquer reclamações, perdas ou causas de ação que possa 
surgir a partir do uso deste Manual ou das informações contidas nele.
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Doença Celíaca e Desordens Relacionadas ao Glúten

Programa de Treinamento em Saúde Mental

APRESENTAÇÃO À EDIÇÃO BRASILEIRA

Em 2017 a Federação Nacional das Associações de 
Celíacos do Brasil - FENACELBRA  fez contato com a 
Celiac Disease Foundation solicitando autorização 
para traduzir o material “CELIAC DISEASE  and  Gluten-
Related  Conditions Psychological Health Training 
Program”, no que foi prontamente atendida. 

Como ainda não temos no Brasil um Guia que 
possa orientar os profissionais  da saúde  mental na  
investigação, reconhecimento e acompanhamento da 
Doença Celíaca e  Desordens Relacionadas ao Glúten, 
a tradução, edição e publicação em versão digital do 
Guia da “Celiac Disease Foundation” vem preencher 
temporariamente essa lacuna até que seja possível 
a construção de um material original com base na 
realidade brasileira vivida por celíacos, sensíveis ao 
glúten e seus familiares.

Que esse Guia possa ajudar na ampliação do 
atendimento  aos celíacos e sensíveis ao glúten em 
seus aspectos  biopsicossociais.

FENACELBRA
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Doença Celíaca e Desordens Relacionadas ao Glúten
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INTRODUÇÃO

 

O objetivo deste manual é aumentar o conhecimento de médicos e profissionais da 
área da saúde mental a respeito da doença celíaca e outras desordens relacionadas 
ao glúten em crianças e jovens. Apesar de ser uma condição relativamente comum, 
a doença celíaca é considerada subdiagnosticada (Tubio-Tapia et al., 2012) e pode 
ser facilmente não diagnosticada já que seus sintomas nem sempre são aparentes. 
Além disso pode mimetizar outras condições, ser muito diversa ou, ainda, afetar 
partes muito diferentes do corpo. Nós estimulamos os profissionais a abordar 
os diagnósticos de forma criteriosa e completa, incluindo a doença celíaca como 
possibilidade nas avaliações tanto da saúde física quanto da saúde mental. Além de 
melhorar a  identificação da doença celíaca, enfatizamos a importância de olhar para a  
saúde por completo, identificando e tratando tanto das questões emocionais quanto 
das físicas dos jovens com doença celíaca ou desordens relacionadas ao glúten.

Os focos mais específicos deste manual são em três áreas: 
a) auxiliar os profissionais da saúde a identificar quando encaminhar os jovens 
com doença celíaca para o acompanhamento em saúde mental;

 b) educar os profissionais de saúde mental a identificar quando enviar jovens para 
a avaliação sobre a possibilidade de doença celíaca e outras desordens relacionadas 
ao glúten; e 

c) preparar os profissionais da saúde mental para apoiar os jovens com doença 
celíaca e outras desordens relacionadas ao glúten por meio da compreensão de 
suas necessidades psicológicas únicas.

10
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O QUE É DOENÇA CELÍACA

Doença celíaca é uma condição genética e autoimune que causa inflamação no 
duodeno e interfere na absorção de nutrientes. Aproximadamente uma em cada 
100 pessoas possui doença celíaca, o que a transforma em um dos problemas de 
saúde mais comuns da América do Norte.

Pessoas com doença celíaca tem uma intolerancia imunológica permenente ao 
glúten, uma proteína encontrada em todas as formas e apresentações do trigo, 
cevada e centeio. Apesar da crença comum de que o glúten é encontrado apenas nos 
alimentos ,  atualmente essa proteína também está presente em vários produtos 
de uso cotidiano como medicamentos, suplementos e cosméticos como cremes de 
pele, shampoo e batons. Por causa da variedade de produtos nos quais o glúten é 
utilizado, é imperativo que se conheça a respeito da dieta totalmente sem glúten e 
dos locais nos quais o glúten pode estar escondido.

11
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COMO A DOENÇA CELIACA É DIAGNOSTICA?

Três tipos de testes são utilizados para avaliar os pacientes a respeito da doença 
celíaca.

Sorologia: os primeiros testes que precisam ser realizados são os sorológicos,  que 
medem a presença de anticorpos específicos que causam os danos autoimunes no 
intestino e cujo gatilho é a presença de glúten.

Os testes iniciais para doença celíaca são:
Dosagem de Imunoglobulina A (IgA)
Anticorpos IgA anti-trasnglutaminase (tTG-IgA)

Se a criança possui alguma doença autoimune como diabetes mellitus tipo 1, também 
é necessário um exame de anticorpos IgA antiendomísio. Esse teste adicional ajuda 
por sua especificidade, já que há uma grande chance de falsos positivos no exame 
tTG-IgA em crianças que já possuem alguma doença autoimune.

Teste Genético: ainda não existem testes genéticos disponíveis para diagnosticar 
doença celíaca. Entretanto, existes alguns testes que podem auxiliar a identificar 
se um exame mais detalhado deve ser feito. Os testes mais comuns são a respeito 
da presença dos alelos HLA DQ2 e DQ8. Um ou ambos os alelos são encontrados 
em quase todos os pacientes com doença celíaca mas também são encontrados 
em 40% da população em geral. Por isso, a existência desses alelos não auxilia no 
diagnóstico da doença celíaca.

Entretanto, se nenhum desses alelos estiver presente no paciente, a chance dele 
ter doença celíaca é muito baixa. Esses testes são realizados em pacientes com 
suspeita de doença celíaca que já estão em uma dieta sem glúten ou para avaliar 
parentes em primeiro grau de pessoas já diagnosticadas.

Biópsia do Duodeno: apesar do grande valor dos testes sorológicos, a biópsia do 
duodeno continua a ser o “padrão ouro” para o diagnóstico.

12
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Nota: a Sociedade Europeia de Gastroenterologia,  Hepatologia e Nutrição Pediátrica 
(ESPGHAN) propôs recentemente que alguns pacientes com doença celíaca podem 
ser diagnosticados apenas pelos testes sorológicos. Para entrar nessa categoria, a 
criança deve preencher quatro critérios:

1.Sintomas condizentes com doença celíaca;
2.Ter os anticorpos IgA Anti-tTG aumentados 10 vezes acima do normal ou 
mais;
3.Ter o teste de anticorpos IgA anti-endomísio positivo;
4.Possuir um ou os dois alelos  HLA DQ2 e DQ8.

No momento da publicação deste manual, a Sociedade Norte Americana de 
Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrição Pediátrica (NASPGHAN) não havia 
adotado essa proposta e aguardava uma avaliação mais aprofundada de sua 
eficácia e alcance. 

Decorrer da análise
A doença celíaca pode se desenvolver em qualquer época da vida. Mesmo que 
os testes para diagnóstico da doença celíaca tenham dado negativo, é necessário 
repetir esses testes se os sintomas persistirem ou se novos sintomas se 
desenvolverem.

TRATAMENTO

O único tratamento para a doença celíaca é a adesão completa a uma dieta sem 
glúten por toda a vida. O que significa eliminar todas as formas de trigo, cevada 
e centeio da dieta do paciente. Pacientes que seguem estritamente a dieta sem 
glúten podem experimentar um alívio dos sintomas tão cedo quanto uma semana 
após começar a dieta. Entretanto, pode levar de 6 a 12 meses para que o duodeno 
de crianças se curem e dois anos em adultos.

Retornos de acompanhamento com os profissionais de saúde são muito importantes 
após o diagnóstico de doença celíaca. Após o diagnóstico inicial, pacientes devem 
ser acompanhados aos 6 e 12 meses e, posteriormente a isso e se tudo correr bem, 
anualmente. Se os sintomas persistem apesar da dieta sem glúten, os pacientes 
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devem ser acompanhados mais cedo por um gastroenterologista.

As consultadas de acompanhamento também podem ser utilizadas para checar 
a normalização dos níveis dos anticorpos antitransglutaminase, indicadores do 
processo de cura do intestino. Testes anuais para possíveis problemas associados, 
como o desenvolvimento de uma doença autoimune da tireóide, também devem 
ser realizados.

Adicionalmente a isso, devem ser realizados testes para ter certeza de que 
anormalidades envolvendo nutrientes como ácido fólico, ferro e vitaminas D, E e 
B12 foram resolvidas com a dieta sem glúten.

E O QUE ACONTECE QUANDO ALGUÉM COM DOENÇA CELÍACA COME 
GLÚTEN?

O glúten é considerado tóxico para pessoas com doença celíaca. Apesar dessas 
pessoas não experimentarem um choque anafilático quando comem glúten,  
podem apresentar muitos sintomas como diarreia, vômitos, dor abdominal severa, 
letargia, erupções cutâneas ou dores de cabeça. A falha na adesão à dieta pode 
causar danos de longo prazo no duodeno que levam aos sintomas já citados, má 
nutrição, aumento no risco de câncer e o desenvolvimento, mais tarde na vida, de 
outras doenças autoimunes.

 Não há terapia medicamentosa para parar as reações induzidas pelo glúten depois 
de sua ingestão. A extensão das reações varia de pessoa para pessoa e pode durar 
algumas horas ou muitos dias.

SINTOMAS DA DOENÇA CELÍACA

Os sintomas da doença celíaca (DC) podem variar muito de um paciente para outro 
e podem afetar todas as partes do corpo. Um criança pode ter uma diarreia forte e 
dores abdominais enquanto outra pode ter problemas na pele, fígado, neurológicos, 
dentais ou outros. Muitas crianças com doença celíaca tem peso e estatura abaixo 
da média, quando comparados com crianças não celíacas. Os pacientes também 
podem ter a inflamação intestinal sem sintomas aparentes. 
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AUTOIMUNES
Diabetes tipo 1
Hipotireoidismo (especialmente 
Doença de Hashimoto)
Hipertireoidismo (Doença de Grave)
Hiperparatireoidismo secundário
Síndrome de Sjögren
Cardiomiopatia de dilatação
Alopécia 
Artrite reumatóide
Fibromialgia
Doença vascular do colágeno
Estomatite
Esclerose Múltipla
Lupus eritomatoso sistêmico
Síndrome de Reynaud

OS SINTOMAS MAIS COMUNS DA 
DOENÇA CELÍACA TÍPICA 

OU ATÍPICA SÃO:

GASTROINTESTINAIS
Diarreia
Intolerância à lactose
Distensão abdominal
Emagrecimento
Mudança de apetite
Constipação
Dispepsia (indigestão)
Má absorção
Flatulência
Refluxo
Hepatite
Inchaço / edema
Vômitos
Úlceras – na boca, no esôfago, no  
         estômago, no duodeno
Crescimento exagerado de bactérias
        (SIBO)

DC pode ser confundida com 
Síndrome do Intestino Irritável.

COMPORTAMENTAIS/PSIQUIÁTRICOS
Depressão
Hipocondria
Dificuldade de concentração 
Confusão mental (“brain fog”) 
Ansiedade
Neurose
Alterações de humor
Transtorno obsessivo compulsivo
Déficit de atenção/hiperatividade 
(TDAH)
Transtorno do Espectro Autista 

Apesar de nenhum estudo ter 
demonstrado uma relação definitiva 
entre Doença Celíaca, TDAH e Autismo, 
muitas famílias avaliam que as crianças 
melhoraram em uma dieta sem glúten.

15
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DESORDENS RELACIONADAS

Sensibilidade ao Glúten Não Celíaca (SGNC)

SGNC é uma condição na qual os sintomas são similares aos da doença celíaca mas 
não há um teste diagnóstico positivo. Os sintomas das pessoas com SGNC melhoram 
quando o glúten é eliminado da dieta.

Pessoas com sensibilidade ao glúten podem experimentar sintomas como dor 
abdominal, estufamento, diarreia, constipação, dores de cabeça, depressão, 
comportamentos similares à Síndrome de Déficit de Atenção, mente alterada 
(“brain fog”), dores nos ossos ou nas articulações e fadiga crônica quando ingerem 
glúten cotidianamente. Outros sintomas também são possíveis.

DERMATOLÓGICOS E 
MEMBRANAS MUCOSAS
Dermatite herpertiforme
Eczema
Psoríase
Vitiligo
Acne
Rosácea
Urticária
Vasculite

ESQUELÉTICOS
Osteoporose/osteopenia
Dor muscular, nas articulções e/ou nos ossos
Defeitos no esmalte dos dentes
Baqueteamento digital

NEUROLÓGICOS
Convulsões
Enxaquecas/dores de cabeça
Atrofia cerebral e demência
Neuropatia periférica, incluindo parestesia
Paraplegia
Ataxia

NUTRICIONAIS
Perda de peso
Défict de crescimento
Dificuldade em ganhar peso
Obesidade
Hipoglicemia

16



Doença Celíaca e Desordens Relacionadas ao Glúten

Programa de Treinamento em Saúde Mental

Visto que, no momento, não existem testes para confirmar a sensibilidade ao 
glúten, a única forma de obter o diagnóstico é por meio dos exames e testes de 
pesquisa da doença celíaca. Os indivíduos diagnosticados com sensibilidade 
ao glúten não mostram danos no duodeno nem desenvolvem os anticorpos  
anti-trasnglutaminase (TtG) que são encontrados nos celíacos, nem possuem 
evidência de alergia ao trigo. O diagnóstico reside na ausência de resultados 
positivos para a doença celíaca ou alergia a trigo e uma melhora dos sintomas 
com a dieta sem glúten. Uma confirmação posterior do diagnóstico se dá com o 
retorno dos sintomas caso o glúten seja reintroduzido na dieta. Não há cura para 
a sensibilidade ao glúten e o único tratamento é seguir a dieta sem glúten.

Dermatite Herpetiforme

 A Dermatite Herpertiforme, também conhecida como DH ou Doença de Duhring, 
é a manifestação da doença celíaca na pele. A principal característica são bolhas 
com prurido que aparecem bilateralmente, especialmente nos antebraços, 
cotovelos, joelhos e nádegas.

As bolhas de DH podem parecer lesões de herpes, mas não são causadas por 
esse vírus. Esses sintomas geralmente aumentam e diminuem e podem ser 
confundidos com eczema e normalmente somem quando os pacientes aderem a 
uma dieta totalmente sem glúten.

A DH afeta de 15 a 25% dos pacientes com doença celíaca que, tipicamente, 
não tem sintomas digestivos. Pode afetar pessoas de todas as idades mas 
normalmente aparece pela primeira vez entre os 30 e os 40 anos. É um pouco 
mais comum em homens que em mulheres, e homens tendem a ter mais lesões 
orais e genitais atípicas.

Diabetes Mellitus tipo 1 (DMt1)

Há uma associação conhecida entre a diabetes tipo 1 e a doença celíaca; entre 5 
e 10% das crianças com esse tipo de diabetes também tem DC. A recomendação 
padrão é que todos os pacientes com diabetes tipo 1 sejam rastreados para doença 
celíaca.

17
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As famílias que precisam gerir conjuntamente a diabetes tipo 1 e a DC enfrentam 
desafios adicionais, incluindo como manejar a contagem de carboidratos e as 
doses de insulina em uma dieta sem glúten. Muitos alimentos processados 
sem glúten possuem uma quantidade maior de carboidratos que os produtos 
equivalentes que contém glúten. Por isso, pacientes com diabetes podem 
encontrar uma glicemia mais alta que o normal que requerem um ajuste de suas 
doses de insulina. Uma comunicação mais próxima entre o gastroenterologista e 
o nutricionista da criança proporcionará o melhor gerenciamento dessas doses.

Não há relação estabelecida entre doença celíaca e diabetes tipo 2.

TRISSOMIA DO 21 (SÍNDROME DE DOWN)

Crianças com Trissomia do 21 também possuem maior risco de desenvolver doença 
celíaca, aproximadamente na mesma proporção que as crianças com diabetes tipo 
1. A recomendação padrão é que crianças com Trissomia do 21 sejam rastreadas 
para doença celíaca.

PONTOS CHAVE SOBRE A DOENÇA CELÍACA

A doença celíaca pode ser de difícil diagnóstico porque frequentemente 
não é considerada. Ela mimetiza muitas outras condições e possui centenas 
de sintomas possíveis. A DC pode afetar qualquer sistema do corpo em 
qualquer época da vida.

Existem três testes para a doença celíaca:  sorologia, teste genético e 
biópsia do duodeno. A sorologia é o primeiro passo do rastreamento e 
a biópsia continua sendo o teste “padrão ouro” para o diagnóstico. Os 
teste genéticos podem ser utilizados como uma ferramenta para ajudar a 
identificar a DC em indivíduos que já estão em uma dieta sem glúten.

O único tratamento para a doença celíaca é a adesão total a uma dieta 
sem glúten por toda a vida, o que significa evitar todas as formas de trigo, 
centeio e cevada.
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COMPREENDENDO QUANDO INDICAR ATENDIMENTOS DE SAÚDE MENTAL

Pode surgir uma gama de problemas psicológicos em pacientes não tratados com 
doença celíaca ou desordens relacionadas ao glúten. Esses problemas podem 
incluir desde a dificuldade de se adaptar a um diagnóstico de uma doença crônica 
até lidar com a aderência a uma dieta totalmente sem glúten e outros aspectos 
relacionados ao cuidado com a doença. 

Uma duração prolongada dos sintomas emocionais ou comportamentais, severidade 
dos sintomas, e/ou prejuízo significativo da vida cotidiana são indicadores de 
necessidade de um tratamento de saúde mental.  A seguir  há uma lista da Associação 
de Psicologia Americana com mudanças emocionais e de comportamento que são 
sinais para a necessidade de avaliação e tratamento da saúde mental:
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Website “Mude sua Mente” sobre a Saúde Mental da Associação de Psicologia 
Americana  - www.apa.org/helpcenter/change.aspx 

Algumas experiências, pensamentos e sentimentos sinalizam a presença de uma 
variedade de problemas de saúde mental ou de necessidade de ajuda. Os seguintes 
sinais são importantes de serem reconhecidos:

encontra pouco ou nenhum prazer na vida
sente-se inútil ou com extrema culpa
chora muito sem nenhuma razão particular
isola-se de outras pessoas
experimenta ansiedade, pânico ou medo severos
possui grandes alterações de humor
mudou os padrões de alimentação ou sono
tem baixa energia
perdeu interesse em hobbies ou atividades prazerosas
hiperativo, tem problemas com concentração ou em seguir planos
sente-se facilmente irritado ou bravo
experimenta pensamentos muito rápidos ou agitação
ouve vozes ou vê imagens que outras pessoas não veem
acredita que outras pessoas estão tramando contra você
quer machucar a si mesmo ou a outros

INSTRUMENTOS DE PESQUISA

O uso de instrumentos de pesquisa em doença celíaca ou desordens relacionadas 
ao glúten pode auxiliar na identificação de crianças e adolescentes que necessitem 
de uma avaliação ou tratamento em saúde mental. A tabela a seguir lista uma série 
de instrumentos de pesquisa que podem ser utilizados em variadas situações de 
cuidado à saúde.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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INSTRUMENTO IDADE PARA 
APLICAÇÃO

QUEM COMPLETA DESENVOLVIDO 
POR

Checklist de Saúde 
Comportamental
(BHCL)

4 - 7
8 - 12

relato dos pais
relato dos pais

Children’s 
Hospital of 
Philadelphia (1)

Checklist de 
Sintomas 
Pediátricos (PSC)

4 - 16 relato dos pais Massachusetts 
General Hospital 
(2) 

Checklist de 
Sintomas Infanto-
juvenis 
(Y-PSC)

11 - 18+ auto relato do jovem Massachusetts 
General Hospital 
(2)

Questionário 
sobre Forças e 
Dificuldades (SDQ)

2 – 4

4 – 10

11 – 17

relato dos pais/  
     professores
relato dos pais/
     professores
relato dos pais/
     professores; 
     autorrelato do jovem

Robert Goodman, 
MD (3)

(1) Contato: Thomas J. Power, PhD (power@email.chop.edu) para disponibilidade e uso
(2) http://www.massgeneral.org/psychiatry/services/psc_forms.aspx
(3) Youth in Mind website at www.sdqinfo.org
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EXEMPLOS DE CASOS

A seguir apresentamos três exemplos de casos de crianças e adolescentes com 
diagnóstico de doença celíaca que poderiam se beneficiar de uma avaliação e 
tratamento em saúde mental. Nomes e detalhes foram modificados para proteger 
a confidencialidade.

DANIEL

Daniel é um jovem de 14 anos que foi diagnosticado com doença celíaca aos 
8. Ele sempre aderiu à dieta totalmente sem glúten. Mas desde que iniciou 
o 9º ano numa nova escola, seus pais perceberam que ele sofreu mais 
constantemente com dor abdominal, gases e diarreia. Com a continuidade 
dos sintomas, os pais sugeriram que Daniel fosse consultar seu pediatra 
para avaliação, que descobriu que Daniel vinha comendo glúten desde 
a mudança para a nova escola. Daniel expressou sentimentos de raiva 
e frustração por ter que seguir a dieta especial e queria ser “como todo 
mundo”. Apesar dos pais terem trabalhado com a escola para fornecer 
uma dieta especial, Daniel estava inflexível sobre não querer falar de 
seu diagnóstico e sua necessidade de dieta sem glúten para seus novos 
colegas (ou seus pais), com quem vinha passando bastante tempo. Os pais 
de Daniel acharam que isso seria apenas uma fase, e que ele voltaria à 
sua antiga aderência à dieta mas, após um semestre inteiro do mesmo 
comportamento, eles foram ficando cada vez mais preocupados.

Consumo intencional e contínuo de glúten (especialmente na presença de 
sintomas físicos), recusa em revelar o diagnóstico e a dieta sem glúten e o 
crescimento de sentimentos de raiva e frustração relacionados à ser celíaco 
são sinais de que é apropriado buscar atendimento em saúde mental.
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LIZ

Liz é uma menina de 12 anos com diabetes tipo 1 e doença celíaca 
(diagnosticadas nas idades de 10 e 11 anos, respectivamente).  Liz possui 
um histórico de Desordem de Ansiedade Generalizada (GAD) e Déficit de 
Atenção/Hiperatividade que foi previamente bem tratado com medicação 
(escitalopram e methylphenidato). Entretanto, nas últimas 6 semanas,  
seu pai notou que Liz estava cada vez mais ansiosa. Apesar de sua saúde 
estar estável, Liz reclamou de dores no estômago e teve dificuldades para 
ir à escola. Seu pai notou que Liz estava cada vez mais hesitante em comer 
fora de casa e que não queria mais passar algum tempo na casa de amigos 
com medo da exposição ao glúten. Liz também estava com dificuldade de 
dormir a noite, estava mais agarrada aos pais que o costume e teve um 
declínio no rendimento escolar dada a dificuldade de concentração e às 
faltas.  

Preocupação exacerbada, dificuldades de concentração, hesitação em 
comer fora de casa,  isolamento social, dias de escola perdidos e declínio no 
rendimento escolar são sinais de ansiedade com prejuízo funcional, que 
sugerem a necessidade de mais cuidados da saúde mental.

SAMUEL

Samuel é um menino de 5 anos que foi diagnosticado recentemente 
com doença celíaca. Sua mãe solicitou uma consulta com o psicológo 
para uma orientação sobre como explicar a doença celíaca e a dieta sem 
glúten para Samuel. Particularmente, ela estava preocupada que ele não 
compreendesse ou cumprisse a dieta sem glúten porque ele nunca teve 
sintomas relacionados. A mãe de Samuel também buscava por ideias sobre 
como trabalhar com a escola e os familiares sobre a doença celíaca. 
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Embora não haja nenhum sinal de estresse psicológico,  esse é um grande 
exemplo de como os pais podem agir proativamente para procurar saber 
como auxiliar os seus filhos a enfrentar o novo diagnóstico e a administração 
necessária da doença celíaca. Incluir um profissional de saúde mental num 
time multidisciplinar enfatiza o foco de que tanto a saúde física como a mental 
são importantes para crianças e jovens.

PONTOS-CHAVE PARA O RECONHECIMENTO 
PRÉVIO DOS PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

A seguir estão alguns dos aspectos das dificuldades  psicológicas 
ligadas à doença celíaca e desordens relacionadas ao glúten:  lidar 
com uma doença crônica,  adesão ao tratamento (estilo de vida sem 
glúten), interrupções na escola e na vida social, desafios ao funcionamento 
familiar, lidar com outras sintomas físicos ou doença associada.

Avaliação e tratamento de comorbidades psiquiátricas: é importante 
abordar para melhorar a saúde geral, mas também para evitar potenciais 
impactos negativos no enfrentamento adaptativo na doença celíaca e 
outras condições relacionadas ao glúten.

Introdução de profissionais de saúde mental como parte de uma equipe 
multidisciplinar promove um modelo integrado de cuidado, e trata a 
criança como um todo.  A inclusão de profissionais de saúde mental também 
incentiva os cuidados preventivos e ajuda a normalizar o envolvimento 
com a saúde mental.
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SABER QUANDO SOLICITAR UMA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

Inicialmente, jovens com doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca 
podem ser diagnosticados erroneamente devido a presença de alguns dos 
sintomas das doenças neurológicas e psiquiátricas presentes na doença celíaca ou 
sensibilidade ao glúten não tratada, incluindo:

• Irritabilidade
• Mudança de humor
• Ansiedade
• Fadiga
• Dificuldades de concentração e atenção
• Dificuldades do sono
• Diminuição do apetite

É importante prestar atenção especial a:
• Distúrbios alimentares e Transtorno alimentar restritivo evitativo 
(ARFID):  uma criança com padrões alimentares restritivos deve ser 
rastreada para doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca, a 
fim de fazer um claro diagnóstico diferencial.  EXEMPLO: “Eu vou tentar 
comer apenas um pouquinho, só quando estiver em casa e não precisar ir a 
qualquer lugar, no caso de eu me sentir doente”.

• Sintomas “somáticos” (dores de estômago, dores de cabeça, tremores, 
sensações de formigamento, etc.).    EXEMPLO: “Eu  às vezes me sinto fraco 
e sem jeito, mesmo quando estou sentado na sala de aula sem fazer nada 
estressante”.

Como os profissionais de saúde mental podem ser o contato inicial de crianças 
e adolescentes com doença celíaca e outras condições relacionadas ao glúten 
não diagnosticadas, eles podem desempenhar um papel vital na identificação de 
jovens que precisam  de investigação diagnóstica.  Encorajar a saúde mental a  
manter um amplo escopo de diagnósticos diferenciais, incluindo a consideração 
de possível doença celíaca ou outras condições relacionadas ao glúten,  e aumentar 
a conscientização  e a educação sobre essas condições, pode ajudar a melhorar 
a detecção de jovens que devem ser encaminhados para avaliação médica.  O 
encaminhamento adequado, por exemplo, para o pediatra, o clínico geral ou para 
o gastroenterologista pode depender da conclusão da investigação diagnóstica, 
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da disponibilidade de profissionais e da preferência da família.

Na ausência de etiologia orgânica identificada, sintomas físicos como alterações 
do apetite, fadiga, dor, etc. são muitas vezes atribuídos à origens psiquiátricas.  
No entanto, dado o fato da doença celíaca ser subdiagnosticada e diagnosticada 
incorretamente, é possível que a doença não tenha sido incluída na avaliação 
médica  inicial. Se um jovem é encaminhado para o serviço de saúde mental e 
ainda não foi avaliado para eventual doença celíaca, é fortemente aconselhável 
encaminhar para um gastroenterologista para descartá-la. Outro momento para 
considerar o potencial benefício da avaliação médica de doença celíaca é quando 
há falta de resposta ou progressos suficientes na sequência de tratamento 
psicológico e/ou psiquiátrico em curso.

A seguir está um guia de fatores a considerar ao decidir se deverá submeter um 
paciente a avaliação médica de doença celíaca ou outras condições relacionadas 
com o glúten.
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AVALIAÇÃO

• História completa
• Início, duração e frequência de sintomas
• Possíveis gatilhos
• O que foi tentado e com qual efeito
• Comprometimento funcional
• Houve um avaliação médica?

* Se houver sintomas 
somáticos significantes e a 
investigação diagnóstica não 
tiver sido concluída, consulte 
o gastroenterologista para 
avaliação e rastreio de doença 
celíaca.

* Se houver na família 
uma história positiva para 
doença celíaca e o paciente 
nunca foi testado, consulte 
o gastroenterologista para 
avaliação e triagem de doença 
celíaca.

DIAGNÓSTICO / INTERVENÇÃO

• Desenvolver impressão sobre o diagnóstico
• Problemas presentes
• Continuar a monitorar os sintomas somáticos - gatilhos, quais estratégias para 
esse trabalho? que interferências esses sintomas causam? algum potencial ganho 
secundário ou redução de demandas diárias?
• Facilitar o enfrentamento adaptativo dos sintomas

TRATAMENTO

• Melhora dos sintomas: por exemplo, ansiedade, humor, etc.
• Melhoria funcional: por exemplo, rendimento acadêmico, escola, engajamento 
social, etc.
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EXEMPLOS DE CASOS

A seguir, três exemplos 
de casos de pacientes 
atendidos em tratamento de 
saúde mental, onde houve 
uma recomendação para 
a investigação de doença 
celíaca ou de desordens 
relacionadas ao glúten foi 
recomendada. Mais uma vez, 
os nomes e detalhes foram 
modificados para proteger a 
confidencialidade.

* Se os ganhos de tratamento forem feitos com os sintomas comórbidos (ansiedade, 
depressão, etc.), mas os sintomas somáticos persistirem, pedir reavaliação do 
grastroenterologista e comunicar diretamente com ele sobre suas preocupações.

* Para jovens vistos no tratamento de dor que não mostram outros sintomas: se uma 
tentativa adequada de tratamento for fornecida sem melhoria, pedir a reavaliação 
com o gastroenterologista e se comunicar diretamente com ele para transmitir suas 
preocupações.

* Fornecer orientação antecipatória para pacientes e familiares sobre avaliação da 
doença celíaca e abordar eventuais preocupações, por exemplo, ansiedade sobre 
procedimentos médicos, hesitação em falar com profissionais de saúde, etc.
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MARTHA

Martha é uma menina de 12 anos de idade que veio para o tratamento 
de saúde mental encaminhada por seu médico de cuidados primários, 
com diagnóstico prévio de transtorno de ansiedade generalizada (GAD) e 
“Síndrome da timidez crônica” (que não é considerada um transtorno de 
saúde mental oficial por parte da OMS). Martha apresenta  timidez social, 
dores de estômago crônica, medo de vomitar e ansiedade em passar mal 
na frente dos outros. Os pais também estão preocupados que Martha use 
os sintomas físicos como uma desculpa para não ter responsabilidades 
como a conclusão de tarefas e frequentar a escola. O Terapeuta de Martha 
recomenda que ela seja encaminhada a um gastroenterologista para 
descartar as causas médicas de seus sintomas. Porém Martha e seus pais 
hesitaram quando foram informados que seria necessário realizar uma 
endoscopia, pois isso os assustou. Ao longo do curso de tratamento, a 
ansiedade de Martha melhorou, mas os sintomas físicos persistiram. 

A presença de sintomas gastrointestinais e a falta de investigação 
diagnóstica completa são indicadores de que Martha deve ser encaminhada 
para investigação. Adicionalmente, a presença continuada de sintomas 
físicos, apesar da melhoria da ansiedade também suscita preocupação com 
outras potenciais causas de seus sintomas.

GABRIELLA

Gabriella é uma jovem de 16 anos que teve uma consulta com seu pediatra  
para uma avaliação psiquiátrica devido a preocupações sobre a depressão. 
Inicialmente a investigação diagnóstica não encontrou qualquer causa 
orgânica para a recente fadiga aumentada de Gabriella, diminuição do 
apetite e de baixo humor. Os pais relatam que Gabriella está crescendo 
cada vez mais isolada socialmente e lutando para conseguir frequentar 
a escola diariamente. Gabriella expressa frustração com “algo que não 
parece certo” e ela não acha que a terapia é a solução. A história da família 
de Gabriella também é notável por doenças autoimunes no lado materno 
incluindo uma tia com doença celíaca e primo com diabetes tipo 1.
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Enquanto uma avaliação psiquiátrica é razoável dado os sintomas 
apresentados, também recomenda-se que Gabriella seja avaliada para 
doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca por causa do seu perfil 
de sintomas, bem como antecedentes familiares de doença celíaca e outras 
doenças autoimunes.

JASON

Jason é um menino de 8 anos de idade que se apresenta para uma primeira 
avaliação psiquiátrica por preocupações sobre desatenção, declínio 
acadêmico e comportamento oposicional. Pais relatam que as notas de 
Jason caíram durante a terceira série  e ele está experimentando mais 
problemas disciplinares na escola (por exemplo, falando em momentos 
inadequados, não seguindo normas, ficando fora de seu assento). Os pais 
descreveram que Jason tem comido menos, em parte porque ele é ativo 
e não consegue ficar parado, mas também por reclamar de desconforto 
estomacal,  de sentir-se “cheio” depois de comer muito pouco. Jason 
nunca foi um “grande comedor” e sempre foi pequeno para a sua idade. 
Os pais também observaram que Jason tem uma história de problemas 
de pele, especialmente em torno de seus dedos. Mais recentemente, 
ele também teve irritação da pele em torno de seus joelhos, o que tem 
sido mais incômodo. As dores estomacais e problemas de pele não 
interferem com o funcionamento diário de Jason. Ele ainda frequenta 
a escola regularmente, quer passar o tempo com os amigos  e gosta de 
videogames  e esportes.

Enquanto Jason apresenta sintomas que são relacionados a potenciais 
doenças psiquiátricas,  doença celíaca e outras condições relacionadas com o 
glúten também devem ser uma consideração diagnóstica, pela apresentação 
de dificuldades de atenção, dor e desconforto estomacal, déficit de crescimento 
e irritações da pele.
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PONTOS-CHAVE PARA O PAPEL DA 
SAÚDE MENTAL NA DOENÇA CELÍACA

Podem existir muitas barreiras para o adequado cuidado médico nas 
famílias, por exemplo, o medo de exames, a falta de conhecimento, 
dificuldades de acesso, desconforto com afirmações de profissionais 
de serviços e experiências negativas em contextos médicos no passado. 
Abordar estas dificuldades e aconselhar as famílias sobre a forma de 
defender as necessidades de seus filhos e adolescentes é importante.

A colaboração é fundamental. Profissionais de saúde mental podem 
facilitar a comunicação entre famílias e profissionais de cuidados 
médicos, especialmente quando existem preocupações e uma 
investigação diagnóstica é necessária. Os profissionais de cuidados de 
saúde podem ser mais receptivos em fazer uma investigação sabendo 
que as necessidades psicológicas do paciente também estão sendo 
abordadas.

Embora seja necessário mais pesquisas e estudos para melhorar a nossa 
compreensão de como e por quê as mudanças ocorrem, a maioria dos 
jovens diagnosticados com doença celíaca relatam melhora dos sintomas, 
incluindo sintomas psiquiátricos, com adesão à uma dieta sem glúten. 
Portanto, os profissionais de saúde mental que são treinados para 
reconhecer os sintomas de possível doença celíaca podem desempenhar 
um papel crítico para ajudar os jovens a fazer as avaliações médicas de 
que necessitam.
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DIAGNÓSTICO

Ser diagnosticado com doença celíaca pode gerar emoções mistas. Para algumas 
crianças e adolescentes que passam por  inúmeras avaliações médicas e 
diagnósticos equivocados, a confirmação da doença celíaca ou de uma condição 
relacionada com o glúten pode fornecer uma sensação de alívio e uma explicação. 
No entanto, para aqueles pacientes que experimentam sintomas mais sutis da 
doença, o diagnóstico pode ser inesperado e desconcertante. A confirmação 
de uma doença crônica que exije a adesão ao longo da vida a um estilo de vida 
sem glúten também pode ser um desafio.  Alguns dos objetivos da intervenção 
psicológica nesta fase inicial são para ajudar as crianças e adolescentes a 
atingirem um bom desempenho e compreensão adequada da doença celíaca e 
seu tratamento, com orientação para aceitação do diagnóstico e começarem a  
sentir-se capacitados a lidar adaptativamente com a doença.
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EXEMPLOS DE EXPLICAÇÕES DESENVOLVIMENTAIS 
APROPRIADAS NA DOENÇA CELÍACA

5 anos: 
Comer alimentos com glúten pode causar problemas na sua barriga e ficar difícil 
para seu corpo crescer e se manter saudável.

10 anos:
Doença Celíaca é uma condição ligada a ingestão de glúten (encontrado em 
alimentos como pão, pizza, bolos, massas) e pode causar uma reação no corpo 
que danifica uma parte do seu intestino delgado: nas vilosidades que ajudam 
a absorver os nutrientes. Quando seu corpo não pode absorver as  vitaminas e 
nutrientes importantes, você pode sentir-se doente e ter problemas  para crescer 
e se manter saudável.

15 anos:
Doença Celíaca é uma desordem crônica que a ingestão de glúten provoca no seu 
sistema imune, danificando as vilosidades  do intestino delgado. O dano interfere 
na capacidade do seu corpo em absorver vitaminas e nutrientes e pode fazer você 
se sentir doente, perturbar o seu crescimento  e levar a outras complicações. 

MANTER UM ESTILO DE VIDA SEM GLÚTEN

Adaptar-se a uma dieta sem glúten requer muitas habilidades incluindo:  saber ler 
rótulos nutricionais e encontrar produtos seguros nos mercados e lojas; analisar 
se a contaminação cruzada pode ocorrer durante a preparação dos alimentos; 
saber se a cozinha foi higienizada  e preparada para criar áreas livres de glúten 
e planejar como comer fora em restaurantes e viagens. Como em muitas outras 
doenças crônicas, a adesão ao tratamento pode ser difícil para as crianças e 
adolescentes com doença celíaca e outros condições relacionadas ao glúten. Para 
alguns jovens celíacos, manter um estilo de vida sem glúten pode gerar  ansiedade 

36



Doença Celíaca e Desordens Relacionadas ao Glúten

Programa de Treinamento em Saúde Mental

sobre a exposição acidental de glúten ou futuras preocupações sobre sua saúde, 
fadiga de manutenção ao longo do tempo e emoções negativas (por exemplo, 
frustração, decepção, tristeza, etc.). Abaixo está uma lista de algumas das maneiras 
de promover a adesão.

FORMAS DE AJUDA NA ADESÃO A  UM ESTILO DE VIDA SEM GLÚTEN

Ter disponíveis
opções  sem glúten

atraentes

Aprender sobre
doença celíaca
e gestão eficaz 

da condição

Utilizar uma 
rede  de apoio: 
família, amigos,

comunidade 
celíaca

Direcionar qualquer
emoção associada e 

comportamento
preocupante 

Exigir direitos em apoios estruturais e/ou acadêmicos, por 
exemplo, um plano de inclusão escolar para necessidades 
alimentares específicas em escolas públicas, com orientação 
adequada para merendeiras, enfermeiros, professores e 
outros funcionários escolares.

Planejar e
preparar alimentos
antecipadamente
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ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO

Lidar com a doença celíaca e o tratamento apresenta diferentes desafios em 
vários estágios de desenvolvimento. Para crianças mais jovens, os pais têm mais 
responsabilidade e controlar a vida do seu filho no dia-a-dia, mas como crianças 
maduras, eles têm maior independência e Autonomia. Além disso, à medida que as 
crianças envelhecem, escolas, círculos, e outros sistemas se tornam cada vez mais
relevantes, de modo a abordar o impacto da doença celíaca e outras condições 
e gestão relacionadas com o glúten nestas Arenas é importante também. Abaixo 
estão alguns das diferentes necessidades que podem surgir em vários estágios de 
desenvolvimento:

PRIMEIRA INFÂNCIA IDADE ESCOLAR ADOLESCÊNCIA JOVEM ADULTO

Pais tem maior
responsabilidade

na gestão da 
doença pois estão 

mais envolvidos 
com todos os

aspectos da vida 
cotidiana

As crianças 
começam a 

aprender
competências, por 

exemplo, 
ler rótulos,

conversar com os 
amigos sobre

doença celíaca,
fazer perguntas
se alimentos ou 

produtos são 
seguros

Os adolescentes 
têm maior
desejo de 

independência e
autonomia

Os jovens adultos 
começam a
estar mais 

envolvidos em
seus cuidados 
médicos, por 

exemplo,
fornecendo sua 

própria
história de saúde, 

assumindo
compromissos
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PRIMEIRA INFÂNCIA IDADE ESCOLAR ADOLESCÊNCIA JOVEM ADULTO

Os pais precisam
compartilhar 
informações

e educar outros
adultos e 

cuidadores que
convivem com

a criança

Envolvimento da 
escola: 

comunicar e 
educar os 

professores
e os funcionários 

da escola

Os adolescentes 
adquirem mais
competências, 
por exemplo, 

identificando seus
alimentos e 

produtos seguros, 
planejando o 
atendimento 

de suas 
necessidades,

comunicando-se  
diretamente com

outros sobre a 
doença celíaca e 

sua gestão

Transição para a 
vida independente 

inclui maior 
responsabilidade, 

por exemplo, 
compras de 

alimentos sem 
glúten e produtos, 

planejamento 
e preparo de 

refeições

Crianças / famílias
administram a 
doença celíaca

enquanto 
participam de

atividades 
extracurriculares:
esportes, clubes, 

equipes, etc.

Pais e profissionais 
diversos ajudam 
os adolescentes 

a enfrentar 
diversas 

situações sociais

Aprendem a
efetivamente 

defender a
si mesmos
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PRIMEIRA INFÂNCIA IDADE ESCOLAR ADOLESCÊNCIA JOVEM ADULTO

Planejam com 
antecedência 

participação em 
eventos sociais:
datas de jogo,
feriados, etc.

As famílias devem 
prever a

transgreção da 
dieta, que é
comum na 

adolescência, para 
reconhê-la. 

É importante
trabalhar com o 

adolescente para 
abordar barreiras 

à adesão

Convivem em 
ambientes 

diversos ( social,
educacional e de 

trabalho)

IMPACTO SOCIAL

Doença celíaca e outras condições relacionadas ao glúten tem um impacto social 
significativo. Algumas crianças experimentam efeitos físicos relacionados com a 
doença celíaca: baixa estatura, fadiga crônica, dor abdominal, diarreia, intestino 
preso, dores de cabeça, convulsões ou alterações cutâneas. O apoio para lidar com 
esses sintomas e minimizar suas perturbações sociais, acadêmicas, emocionais e 
o funcionamento comportamental é um componente importante da intervenção 
psicológica.

Como muitas atividades sociais envolvem alimentos e refeições, estas situações 
podem ser uma fonte de estresse para as crianças e adolescentes com doença 
celíaca e outras condições relacionadas ao glúten, bem como para seus pais. É 
comum para os jovens sentirem-se socialmente isolados ou diferentes de seus 
pares devido à sua dieta sem glúten. Reconhecer e normalizar esses sentimentos, é 
um bom primeiro passo para ajudar a juventude a lidar de forma mais adaptativa e 
começar a encontrar maneiras de tomar o controle de sua condição e saúde.
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As necessidades das crianças podem variar de acordo com sua idade e 
desenvolvimento. Por exemplo, as crianças mais jovens podem precisar de mais 
informações sobre o que dizer e como responder às perguntas e os adolescentes 
podem se beneficiar de ajuda em serem assertivos com os outros sobre a 
manutenção de uma dieta sem glúten. Independentemente da idade, é útil incluir
crianças e adolescentes em decisões sobre a partilha de informações com outros 
(quem será informado, o que será divulgado) para ajudá-los a manter um senso de 
controle.

Outro impacto social da doença celíaca e outras condições glúten-relacionadas  
está na família. Decisões sobre se a dieta sem glúten será individual ou para 
todos os familiares, efeitos sobre os irmãos quando os pais tem que dar mais 
atenção e tempo para uma criança, ou culpa dos pais sobre o próprio diagnóstico 
ou o diagnóstico tardio, são exemplos de algumas das preocupações que podem 
surgir. 

Outras considerações incluem como dividir tarefas de compras de alimentos, 
planejamento de refeições, comunicação com as escolas e outros pais  e 
coordenação de cuidados médicos.

Ajudar as famílias a comunicar, planejar, resolver problemas e processar 
seus pensamentos e sentimentos em torno dessas questões pode ser um alvo 
de intervenção psicológica. Tal como em qualquer tratamento, entender as 
necessidades específicas do contexto de cada família é crítico no desenvolvimento 
de soluções que são mais úteis para essa família.

PROMOVENDO O ENFRENTAMENTO ADAPTATIVO

A seguir listamos estratégias para apoiar o enfrentamento adaptativo de jovens 
na doença celíaca e desordens glúten-relacionadas e suas famílias. É útil adaptar 
as ferramentas para cada jovem e para as crianças mais jovens, fazer listas ou 
cartões de nota como lembretes concretos de suas ferramentas de enfrentamento. 
Além disso, manter o contexto de desenvolvimento em mente em considerar quais 
ferramentas são mais relevantes e úteis para uma criança ou adolescente. 
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Como você está trabalhando com os pacientes, é importante ajudá-los a se 
lembrarem que esta é provavelmente uma situação temporária que se tornará 
melhor com o passar do tempo. É importante lembrar que seu paciente vai se 
sentir melhor em relação direta com sua adesão à dieta.

IDENTIFICANDO E EXPRESSANDO SENTIMENTOS

• Converse com outros, escreva uma carta, faça um diário.

• Para crianças mais jovens, expressão de sentimentos pode ser melhor 
alcançada através de jogos, desenhos ou ações concretas.

• Para as famílias, a comunicação é importante e um exemplo para 
incentivar a expressão dos sentimentos e maneiras de fazê-lo.

• A interpretação de papéis pode ser uma forma concreta de praticar como 
falar com os outros, por exemplo, sobre uma dieta sem glúten ou como 
eles se sentem sobre ter uma desordem relacionada ao glúten.

RELAXAMENTO E GESTÃO DO ESTRESSE

• Respiração profunda, imagens visuais, relaxamento muscular.

• Atividade física (por exemplo, caminhada, yoga).

• Contar histórias, ouvir música, etc. Envolver-se em atividades 
agradáveis.

• Como lembrete constante, com antecedência, crie uma lista fácil de 
lembrar quando necessário, para que você possa escolher qual atividade 
funciona melhor em diferentes situações: leitura, desenho, jogos de 
computador,  atividades lúdicas com brinquedos favoritos, atividades ao 
ar livre, assistir televisão, ouvir música, passar o tempo com os amigos, 
etc.
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ESTRATÉGIAS COGNITIVAS

• Use a fala em voz alta  para  treinar  como reagir  em  situações  difíceis 

• Mantenha o pensamento equilibrado (evite pensar em “tudo ou nada” 
- veja o lado positivo e negativo).

• “Mudar de canal” – distraia-se mudando para um novo tópico ou 
atividade.

• Aprenda habilidades de resolução de problemas – definir expectativas 
apropriadas e metas, avaliar prós e contras de opções e considerar as 
conseqüências/resultados.

UTILIZE OS RECURSOS AO SEU REDOR

• Conecte-se com outras pessoas com doença celíaca via suporte de grupos 
reais ou virtuais, eventos e acampamentos, etc.

• Envolva-se com a comunidade através aulas de culinária sem glúten e 
Exposições de produtos sem glúten.

OUTRAS COMPLICAÇÕES

Uma vez que os sintomas relacionados com a doença celíaca podem impactar  
tantas áreas diferentes do corpo, é importante continuar a monitorar a saúde 
física, incluindo a consideração de potenciais diagnósticos de comorbidades, 
quando apropriado. Aqueles jovens que são sintomáticos antes do diagnóstico da 
doença celíaca podem ver melhora ou resolução de sintomas após a eliminação 
do glúten. No entanto, alguns jovens podem continuar a ter sintomas mesmo 
após a manutenção de uma dieta sem glúten. A presença persistente de sintomas, 
especialmente no contexto de uma boa adesão a dieta sem glúten pode requerer 
reavaliação médica. Sintomas como fadiga, dor e sensação de mal-estar frequente, 
ou por longos períodos, podem ser um desafio e causar perturbação da vida 
quotidiana.

43



Doença Celíaca e Desordens Relacionadas ao Glúten

Programa de Treinamento em Saúde Mental

Além da investigação diagnóstica em explorar potenciais causas para os sintomas 
em curso, a seguir estão estratégias para fomentar o enfrentamento adaptativo e 
minimizar comprometimento funcional.

CORPO FÍSICO

Acompanhamento e investigação diagnóstica 
para descartar possíveis fatores contribuintes / 
comorbidades.
Aprenda como se movimentar, estruturar seu 
tempo e trabalhar com o nível de energia que 
você tem.

•

•

ATIVIDADES 
ACADÊMICAS

Reduza a carga de estudo, prazos flexíveis
Ajuste a programação, por exemplo, chegada 
tardia ou partida antecipada
Aumente o tempo para trabalhos de classe e 
testes
Explicações caseiras, se não puder ir à escola
Comunicação próxima com professores e 
funcionários da escola

•
•

•

•
•

ATIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Modifique a participação, se possível
Trabalhe de perto com instrutores, treinadores, 
líderes, etc. para aumentar a conscientização e 
ajudar os jovens a participar o máximo possível
Saiba quando descontinuar, se necessário

•
•

•

CONVÍVIO SOCIAL

Encontre formas de se manter conectado com 
colegas e amigos, por exemplo, por meio de 
datas de encontros, festas, mensagens, e-mail ou 
videoconferência, se é difícil vê-los pessoalmente.
Modifique as atividades conforme necessário para 
o seu nível de energia

•

•
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Doença celíaca e outras desordens relacionadas ao glúten são condições de saúde 
crônicas que exigem uma vida inteira de compromisso com uma dieta sem glúten. 
Nossa experiência mostra que os pacientes e suas famílias têm melhores taxas de 
adesão à dieta - e, portanto, menos complicações e uma melhor qualidade de vida 
- quando eles recebem orientação adequada, ferramentas e recursos a partir do 
diagnóstico. Profissionais de saúde são a linha de frente no apoio necessário para o 
paciente iniciar com sucesso sua dieta sem glúten. Abaixo estão algumas maneiras 
de conectar os pacientes a programas de apoio à doença celíaca.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Quando um paciente é diagnosticado pela primeira vez com doença celíaca, é 
extremamente importante que ele seja imediatamente encaminhado para consulta 
com um nutricionista e receba informações sobre a transição para uma dieta sem 
glúten. 

Nos Apêndices A e B, você encontrará material sobre a “Dieta sem Glúten: uma 
visão básica e como cuidar dos riscos de contaminação cruzada  por glúten”, criado 
pela Children’s National Health System e que pode ser usado ou modificado para 
os seus pacientes.  Outros materiais informativos estão disponíveis nos sites das 
Associações de Celíacos.

GRUPOS DE APOIO

Grupos de apoio oferecem aos pacientes recém-diagnosticados uma maneira de  
se conectar com outras famílias que convivem com a doença celíaca e administram 
uma dieta sem glúten. 

A Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil - FENACELBRA tem  
representação em vários estados e alguns municípios. Visite o site e conheça o 
trabalho das Acelbras: www.fenacelbra.com.br  

Os grupos de celíacos e sensíveis ao glúten locais ou virtuais oferecem boas 
orientações e acolhimento. Algumas Faculdades de Nutrição e Hospitais públicos 
no Brasil também oferecem espaços para acompanhamento nutricional e grupos de 
apoio aos pacientes celíacos: 
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PROA CEL - Programa de Orientação Alimentar para Celíacos: 
projeto de extensão da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal do Pará, que 
integra o Grupo de Pesquisa em Alimentação e Nutrição (GPANS)  e que dipõe de uma 
série de atividades direcionadas para o apoio das pessoas com Doença Celíaca na 
cidade de Belém, de forma gratuita.      http://www.proacel.com/

PRÓ-CELÍACOS - projeto de Extensão dentro do Curso de Nutrição na Universidade 
Federal de Viçosa - MG.  Contato: proceliacos@gmail.com 

APRENDENDO COMO FAZER COMPRAS

A primeira visita ao supermercado depois de receber um diagnóstico de doença 
celíaca  pode ser completamente esmagadora para uma família.  Descobrir quais 
alimentos comprar e onde encontrá-los no labirinto de prateleiras e sessões requer 
paciência e organização.

No Brasil existe lei de rotulagem (Lei Federal 10.674/2003) para identificação 
dos produtos sem glúten.  Aprender a ler rótulos e verficar todas as informações 
nutricionais é tarefa básica de todo celíaco e sensível ao glúten.  Além de 
supermercados, existem  lojas de produtos naturais e lojas  de compras pela internet, 
que também comercializam produtos sem glúten.

Se houver qualquer dúvida 
sobre a rotulagem ou 
segurança de um produto 
sem glúten, o paciente ou seu 
familiar deve fazer contato 
direto com o SAC da empresa 
que fabrica ou importa o 
alimento para questionar e 
depois decidir o que fazer.

Na dúvida, não consuma!
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GARANTINDO ALIMENTAÇÃO SEM GLÚTEN SEGURA EM ESCOLAS PÚBLICAS

O Governo Federal, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
assegura aos alunos celíacos e sensíveis ao glúten da rede pública de ensino  
alimentação sem glúten, atendendo às suas necessidades alimentares específicas. 
(Lei Federal nº 11.947/2009 - modificada pela Lei Federal nº 12.982/2014)

Os pais ou cuidadores de celíacos e sensíveis ao glúten devem procurar a direção da 
escola onde a criança será matriculada, levando um documento escrito e assinado 
pelo médico ou nutricionista, atestando a necessidade de dieta especial. 

O Ministério da Educação (MEC) tem materiais com orientações específicas que 
podem ser baixadas em PDF em seu site.

NOTA: Esse capítulo foi modificado para se adequar à realidade brasileira. O texto 
original foi mantido na cor preta e o texto da edição em português está em itálico e 
na cor verde.
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A DIETA SEM GLÚTEN: UMA VISÃO GERAL BÁSICA

O que é o glúten?

O glúten é uma proteína encontrada em todas as formas de trigo, centeio e 
cevada. É mais comumente encontrado em alimentos, mas também se esconde 
nos medicamentos, suplementos e maquiagem. A primeira coisa que alguém 
deve fazer quando iniciar uma dieta sem glúten é agendar uma consulta com um 
nutricionista capacitado. Um profissional bem treinado pode ajudar a ensinar o 
básico de uma dieta sem glúten e ajudar a encontrar maneiras de se adaptar ao 
novo estilo de vida. Quando estiver em casa ou na mercearia, um guia rápido com 
uma lista ingredientes sem glúten pode ser uma ferramenta útil para determinar 
rapidamente se um produto embalado é seguro.

INGREDIENTES LIVRES DE GLÚTEN

Eliminar trigo, cevada e centeio de uma dieta pode parecer uma tarefa difícil, mas 
é importante lembrar que ainda existem centenas outros alimentos que podem ser 
comidos, como frutas frescas e legumes, carnes, aves, ovos, frutos do mar e muitos 
tipos de laticínios - são todos sem glúten em suas formas naturais.

Exemplos incluem o seguinte:

Farinha de amêndoa
Amaranto
Arroz
Araruta
Feijão
Farinha de Arroz
Trigo sarraceno
Mandioca
Sementes de Girassol
Goma xantana
Fermento biológico

Castanha
Farinha de grão de bico
Farinha de coco
Milho
Fubá
Amido de milho
Linhaça
Sorgo
Soja
Goma guar

Grão de bico
Canjica
Lentilhas
Painço
Amendoim
Fécula de batata
Quinoa
Gergelim
Tapioca
Teff
Tofu
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ADITIVOS ALIMENTARES  SEGUROS

Ao comprar alimentos embalados, provavelmente haverá muitos ingredientes 
listados com nomes desconhecidos ou estranhos. Abaixo está uma lista de aditivos 
alimentares que são seguros para uma dieta sem glúten:

Goma de Acácia
Ácido cítrico
Urucum
Fermento 
Ácido benzóico
Betacaroteno
Açúcar mascavo
Cálcio dissódico
Carragenina
Corante Caramelo
Carboximetilcelulose
Goma de alfarroba
Celulose
Xarope de milho
Cremor de tártaro
Dextrose
Vinagre destilado
Frutose

Gelatina
Glicose
Açúcar invertido
Ácido lático
Lactose
Lecitina de soja
Ácido málico
Maltodextrina
Maltol
Manitol
Glutamato Monossódico
Papaína
Pectina
Polissorbato
Psyllium
Benzonato de Sódio
Fermento
Levedura nutricional

Sódio
Metabissulfito
Nitrato de sódio
Sulfito de Sódio
Sorbitol
Especiarias (100% puras)
Ácido esteárico
Sucralose
Sacarose
Açúcar
Ácido tartárico
Tartrazina
Dióxido de titânio
Fava de baunilha
Extrato de baunilha
Xilitol
Eritritol
Ácido fumárico

ALIMENTOS INSEGUROS
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Abaixo está uma lista de itens alimentícios básicos que contém glúten. É importante 
notar que esta não é uma lista completa de alimentos contendo glúten. Se alguma 
vez não tiver certeza sobre a segurança de um produto, ligue para o fabricante 
diretamente.

Cevada
Extrato de Cevada
Grama de cevada
Malte de cevada
Farinha de rosca
Croutons
Cuscuz marroquino
Semolina
Proteína vegetal

Malte
Aromatizante de malte
Xarope de malte
Vinagre de malte
Centeio
Seitan
Trigo
Amido de trigo
Broto de Trigo

Trigo Hidrolisado
Durum
Einkorn
Emmer
Hordeum Vulgare
Kamut
Triticale
Tabule

ALIMENTOS E PRODUTOS QUESTIONÁVEIS

Existem muitos itens alimentares que aparecem nas prateleiras das mercearias 
que podem ou não conter glúten. Infelizmente, por causa de variados processos de 
fabricação, é impossível generalizar sobre qualquer um desses produtos. A única 
maneira de garantir que são segurosé verificar o rótulo ou entrar em contato com 
diretamente com o fabricante. Abaixo está uma lista de produtos questionáveis   
que devem ser verificados sempre:
• Cerveja (todas as formas são inseguras, exceto aquelas rotuladas livres de 
glúten)
• Carne / Frango / Peixe / Vegetal processados (podem conter trigo)
• Caldo de carne (pode conter trigo)
• Enchimentos da indústria (podem ser trigo, milho, batata ou outro amido)
• Batom (pode conter trigo ou cevada)
• Cereais Maltados (qualquer cereal pode ser maltado. Por exemplo, fabricantes de 
cerveja sem glúten usam sorgo maltado como um ingrediente. Isso é considerado 
seguro. Um cereal maltado será inseguro se o ingrediente maltado for  trigo, centeio 
ou cevada)
• Molhos (podem conter trigo)
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• Multivitamínicos / suplementos (podem conter amido de trigo)
• Mostarda em Pó (pode conter trigo)
• Aveia (pode estar contaminada devido ao armazenamento e métodos de
    transporte)
• Play Dough / massinha de modelar (pode conter trigo)
• Xarope de arroz (pode ser feito com cevada)
• Molho de Soja (pode conter trigo)
• Especiarias (especiarias mistas podem conter trigo)
• Mostarda Amarela (pode conter trigo)
• Iogurte  aromatizado (pode conter trigo)
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PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO CRUZADA

Quando você faz uma dieta sem glúten, ficar seguro significa evitar quaisquer 
fontes potenciais de contaminação cruzada por glúten. Isso pode acontecer 
com muita facilidade e involuntariamente, então é importante compreender as 
muitas maneiras pelas quais a contaminação pode ocorrer em sua própria casa. 
Existem várias medidas que você e sua família podem tomar para garantir que 
utensílios, condimentos, óleo de fritura, água fervente e superfícies de preparação 
de alimentos sejam limpos para ficarem livres de glúten. Não é algo mais difícil do 
que se prevenir contra bactérias ... apenas lembre-se de manter os elementos de 
sua cozinha limpos!

• ÁGUA PARA COZIMENTO: Massas sem glúten e macarrão contendo glúten 
não podem ser cozidos na mesma água. O glúten contamina a água e faz com 
que os celíacos adoeçam. O mesmo se aplica a cozinhar itens sem glúten como 
quinoa, arroz, vegetais ou batatas em água fervente que já entrou em contato 
com ingredientes contendo glúten. Além disso, se o alimento precisar ser coado, 
certifique-se de que somente itens sem glúten passem pelo coador, enquanto os 
alimentos com glúten são coados em uma peneira separada, ou tenha certeza de 
que alimentos sem glúten serão coados primeiro.

• CONDIMENTOS: Qualquer condimento que é usado com algum tipo de utensílio 
(colher, concha, medidores) não deve ser usado em ambos alimentos  sem e com 
glúten. Partículas de ingredientes contendo glúten contaminam facilmente frascos 
de pasta de amendoim, requeijão, manteiga, etc. Para ser mais cauteloso, em uma 
cozinha doméstica mista, considere a compra de condimentos separados e rotule 
um conjunto como sem glúten. Aqueles que comem alimentos sem glúten devem 
usar somente o conjunto sem glúten de condimentos. Caso contrário, converse 
com a família e / ou colegas de casa sobre separar uma parte do item em um prato 
antes de usar em um alimento contendo glúten , para garantir que uma faca limpa 
foi mergulhada no recipiente apenas uma vez. Para outros condimentos como 
ketchup, mostarda, maionese, considere comprar garrafas com bicos para evitar 
contaminação cruzada de imersão nos recipientes.

• TÁBUAS DE CORTE: Esfregando completamente uma placa de corte de vidro 
antes e depois de cada uso torna completamente seguro compartilhar com itens 
com e sem glúten, supondo que não está sendo usada ao mesmo tempo. No 
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entanto,  geralmente ajuda muito ter dois conjuntos de tábuas de corte na cozinha 
para ficar absolutamente seguro. Escolha placas de corte de cores diferentes para 
o conjunto sem glúten, para que os familiares possam identificar facilmente qual 
placa é segura de usar. Também é o mais seguro de usar placas de corte de vidro 
sempre que possível. Tábuas de corte de madeira podem reter traços de glúten e 
gerar contaminação cruzada, mesmo depois de lavar.

• FRITAR: Nunca frite itens sem glúten e contendo glúten  no mesmo óleo. Partículas 
de glúten vão ficar no óleo e contaminar os alimentos sem glúten. Mesmo que o 
óleo pareça limpo, não confie. Use sempre óleo limpo para alimentos sem glúten. 
Esta questão é particularmente importante em restaurantes. Quando encomendar 
frituras, pergunte sempre se o restaurante usa óleo separado para itens sem glúten 
e contendo glúten.

• POTES E PANELAS: Sempre lave muito bem panelas e frigideiras entre cada uso. 
Quando elas são lavadas corretamente, é seguro cozinhar tanto itens sem glúten e 
contendo glúten nas mesmas panelas. Pense desta maneira: se panelas e frigideiras 
forem lavadas bem o suficiente para evitar bactérias de origem  alimentar, então 
elas também estão suficientemente limpas para evitar a contaminação por glúten. 

Nota à edição brasileira: panelas e frigideiras de teflon, alumínio e outros 
materiais onde haja ranhuras ou arranhões não são seguras para cozinhar 
alimentos com e sem glúten, pois podem reter traços de glúten, principalmente 
em materiais que não permitem esfregação intensa.

• PRATELEIRAS E GAVETAS: Separe um espaço dentro  das  áreas de  
armazenamento da cozinha para alimentos sem glúten. Isso ajudará a separar 
visualmente os itens que precisam ser mantidos livres de contaminação cruzada. 
Se itens sem glúten e contendo glúten estiverem nas mesmas prateleiras e gavetas, 
armazene sempre produtos sem glúten acima dos ítens com glúten. Este método 
impedirá que partículas de glúten caiam nos produtos sem glúten.

• APARELHOS ELÉTRICOS: as migalhas acumulam-se rapidamente em todos os 
aparelhos. Não há como evitá-los. Pão esfarela e cria um enorme problema de 
contaminação cruzada. Se estiver usando um tostex (tipo sanduicheira) que seja 
cuidadosamente limpo entre cada uso, não  será necessário ter aparelhos separados. 
Outra opção para usar um aparelho é sempre forrar com folhas de papel alumínio 
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ou papel encerado antes de colocar itens sem glúten. Isso evita a contaminação 
cruzada e facilita a  limpeza. No entanto, se estiver usando uma torradeira vertical 
é quase impossível eliminar os farelos de pão. Nesse caso recomenda-se ter uma 
torradeira sem glúten separada.

• UTENSÍLIOS DE METAL OU PLÁSTICO: Como todos os equipamentos de 
cozinha, os mesmos utensílios de metal ou plástico não podem ser usados   com 
itens sem glúten e itens contendo glúten, sem uma completa limpeza antes. Tome a 
decisão de lavar sempre os utensílios entre o uso ou compre um segundo conjunto 
separado de itens sem glúten.

• TÁBUAS, BACIAS E UTENSÍLIOS DE MADEIRA: Nunca use equipamento de 
cozinha de madeira com alimentos com e sem glúten ao mesmo tempo. O glúten 
pode ficar entre os veios da madeira e até mesmo com uma lavação completa  pode 
não sair totalmente. Compre dois conjuntos, ou evite equipamentos de madeira 
numa cozinha compartilhada.
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